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 ‘ Éª¡```°†©H ™e ïjQÉàdGh á```«aGô¨÷G ÉJOÉe êõ```“ Ée kGÒ```ãc .ÈY ø```e ¬```«∏Á

 ¢ù«dh ,á«aGô¨÷G øª```°†àj ïjQÉàdG ¿CG âØ```°ûàcG »ææµd ,á«```°SGQódG ÉæégÉæe

 ¿ƒ```ªµëj I’ƒ```dGh AÉ```Ø∏ÿGh ∑ƒ```∏ŸGh ÚWÓ```°ùdGh Iô```WÉH C’G ¿Éc .¢```ùµ©dG

 äGhõ¨dGh ,á«MÉf øe IQÉéàdG âfÉc . kÉ```fóe hCG º«dÉbCG hCG kGOÓH hCG äÉ```jQƒWGÈeG

 É¡Ø–h ,QÉ¡fCG ÉgÈ©J ,∫É```ÑLh ¿ÉjOh É¡∏∏îàJ ´É≤```°UCG ÈY …ôŒ ,iôNCG ø```e

 ÖM »æ∏©éj ⁄ .Ò```Ñc Ö«```°üf á«aGô¨÷G ø```e ï```jQÉà∏d ¿Éc ,‹É```àdÉH .QÉ```ëH

 ¿Éc ÉÃQ .ÜƒæLh ∫Éª°T hCG ,¥öTh ÜôZ ÚH ¥ôaCG ,áMÉ«```°ùdG ∞¨```°Th ,∫ÉMÎdG

 - ∫Éª```°T ,∫Éª```°T{ ƒg …ód π```°†ØŸG ∑ƒµ```°ûàg ójôØdCG º∏«a ¿CG ‘ kÉÑÑ```°S Gò```g

 ™```°Sƒj ,ÉgÉ```°übCG ¤EG ÉgÉ```°übCG øe AôŸG ∫É≤àfGh ,äÉ¡÷G êGõàeG π©dh .zÜôZ

 QGƒ◊Gh π°UGƒàdG πÑ°S ∞YÉ```°†jh -º¡ØàdGh íeÉ```°ùàdG ìhQ πbCG ⁄ ¿EG- ∑QGóŸG

 ,äGQÉ°†◊G ÉjÉæK ‘ π¨∏¨àdG ¿É°ùf E’G OÉLCG GPEG ,∂dP øe Ìc C’G .äÉaÉ≤ãdG ÚH

 ≥Ñ```°ùe ∞bƒe PÉîJG ΩóY …CG ,á«ØÿG á«∏NGódG É¡JÉª```°S ÜÉ©«à```°SG ádhÉfih

 ó‚ ,∞°S CÓd .ájOÉeôdG ∫Ó¶dG »≤∏J ƒëf ìÉàØf’G πH –ÊGhóY hCG »YÉaO–
 - kÉjöüæY hCG kÉ«bôY ÚÑ°ü©àŸG …CG (,AGôª◊G ÜÉbôdG …hP øe) ¢†«ÑdG ¢†©H

 hCG ,…QÉ```°†◊G ±ÓàN’G πÑ≤J øY øjõLÉY ,Újƒ«```°SB G-¥öûdG ¢```†©H ≈```àMh

 kÉ«©°S ,ójó°T ∞¨°ûHh ,Ö°ùëa áMÉ«°ùdG ≈∏Y öüà≤J º¡JQób ¿EG .¬©e ∞«µàdG

 ÒZ OÓH ‘ A’Dƒ```g º«≤j ¿CG Oô```éÃ ,º```¡æµd .Exotic á```HGô¨dG ö```üæY AGQh

 ÉªY áØ∏àîŸG ±GôY C’Gh IÉ«◊G ¥ôW ≈∏Y ó```≤ædGh áªFÓdÉH ¿ƒëæj ,º```gOÓH

 º¡Jôë°S ø‡ , k’ÉLQh kAÉ```°ùf ,ΩÉ¶©dG AÉHO C’G ∂ÄdhCG iƒ```°S »æãà```°SCG ’ .√ƒØdCG

 º¡àæàa øjòdG ∂ÄdhCG hCG ,(Ú°ùfO ¥Éë°SEGh ≠æ°ù«d ¢ùjQhO πãe) áeÉY É«≤jôaCG

 áYõfh ‹É©àdG ìhQ ¢ùŸCG Ée kGÒãc ,πHÉ≤ŸÉH .áéæW ójóëàdÉHh ,á°UÉN Üô¨ŸG
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 .∫Éª```°ûdG øe áeOÉ≤dG ,AÉ```°†«ÑdG äGQÉ```°†◊G AÉæHCG ¢†©H ≈∏Y ájOÉH ¥ƒ```ØàdG

 ,Ú«dÉª°ûdG √ÉŒ á«fhódÉH ¿hô©°ûj Üƒæ÷G äGQÉ°†M AÉæHCG ¢†©H ¿EÉa ,∂dòc

 ¿CG ¿É```°ùfEG πc ≈∏Y .Ëó≤dG QÉª©à```°S’G áÑ≤M QÉKB G øe ó©H GƒLôîj ⁄ º¡fCÉch

 áª```°S Éªg øjÉÑàdGh ájOó©àdG ¿CGh ,á©HQCG ∫ƒ```°üØdG ¿CGh ,™HQCG äÉ¡÷G ¿CG ∑Qój

 .ôª≤dG AÉ«°†H Éæ©àªà°SG ÉŸ ,Üô¨Jh ¢ùª°ûdG ¥öûJ ⁄ ƒdh .ájôgƒ÷G OƒLƒdG

 ¢ùµ©j É‰EG , kÉ«NÉæeh kÉ«aGô¨L ,´ƒ```æàdG ™e º¡eÉé```°ùfGh öûÑdG Ö«MôJ ¿EG

 º¡```°†aQh ,ô```N B’G ™```e QGƒ```◊G ≈```∏Y º```¡MÉàØfGh ,á```«WGô≤ÁódÉH º```¡fÉÁEG

 ¥Ó¨fG{ …QÉ```«N ÚH øªµJ ,…OÉ≤àYG ‘ .á«dƒª```°ûdGh á```jOÉM C’Gh OGóÑà```°SÓd

 É¡bƒa ≈æÑJ ¿CG Ö©```°üj Iƒg záfiÉ```°ùàŸG ájOó©àdG ìÉàØfG{h zóMGƒdG ó```≤à©ŸG

 ∫hÉæàJ k’ÉªYCG hCG ,±ƒcÉ¨dƒH ,±ƒcƒHÉf ,Ú```°ùàæ÷ƒ°S CGô≤f ÉeóæYh .Qƒ```°ù÷G

 GPEG - zÒÑµdG ñ C’G{ iô```còd ∞Œôf ÉæfEÉa ,ÆGô```H ™«HQ hCG ,á```«WGô≤ÁódG É```«fÉŸCG

 ‘ »```°ù«dƒÑdG ™ªàéŸG ∫ƒM πjhQhCG êQƒL ÊÉ```£jÈdG ÖJÉµdG Ò```Ñ©J Éfô©à```°SG

 ’EG ¢SÉædG øe Òãc ∂∏Á ’ ,¬°ùØf âbƒdG ‘ -z1984{ IÒ¡°ûdG ájDƒÑæàdG ¬àjGhQ

 ΩÉeCG ΩÉj C’G √òg ¿ƒªMÎjh ,á«Yƒ«°ûdG áÑ≤◊G ∂∏J ∫GhR AGREG ≈°S C’ÉH Ghô©°ûj ¿CG

 Ühô◊G ôjó°üJh ,Oó÷G Ú¶aÉëŸG á°SÉ«°S ,óMGƒdG »µjôe C’G Ö£≤dG áæª«g

 ™e »Yƒ«```°ûdG ¥öûdG √ó```°ùéj ¿Éc …òdG ¿RGƒàdG ¿ C’ ,í```°VÉa möù≤H ⁄É©dG ¤EG

 ¬Hƒ©```°T ≈∏Y ¬FÉÑYCG øY ô¶ædG ¢†¨H- IOQÉÑdG Üô◊G ¿ÉHEG ‹Éª```°SCGôdG Üô¨dG

 Éªc z»eÉædG ⁄É©dG{ hCG- ådÉãdG ⁄É©dG äÉjôM øe kGÒãc ßØM ób -πNGódG ‘

 ΩóY ∑GòfB G OÉ°S ¿EGh , kÉ«ŸÉY IQƒãdG ÇOÉÑe ôjó```°üJ ≥jôW øY -¬à«ª°ùJ π```°†aCG

 ⁄É©dG º°ùb ádhÉfi π©dh .á«æWƒdG äÉaÉ≤ãdG äÉ«°Uƒ°üÿ ,πgÉŒ πH , mº¡ØJ

 ∫ÉààbÓd õØëàdG óM ¤EG Éª¡```°†©Ñd Ú°†gÉæe øjôµ```°ù©e ¤EG ∑GòfB G √öSCÉH



Üƒæ÷Gh ∫Éª°ûdG

2011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG 8

 ΩÉjCG ádóà©ŸG á«£```°SƒdG z»HÉéj E’G OÉ```«◊G{ ácôM ¥ÓWEG ≈```∏Y óYÉ```°S Ée ƒg

 πàµJ ƒëf ,á«æWƒdG áë∏°üŸG øe ≥∏£æj QÉ«J »gh ,ƒà«Jh hô¡fh öUÉædG óÑY

 .Éª¡æe …CG IóæLCÉH ΩGõàd’G ¿hO øe ,øjôµ°ù©ŸG Óc ≈∏Y ôKDƒe π≤Kh ¿Rh ¬d

 »µjôeCG »≤FÉKh π°ù∏°ùe Üƒæ÷Gh ∫Éª°ûdG á«°†≤H ÒµØàdG ≈∏Y »æ```°VôM

 øe kGÒãc ∫É```f ,õfQÉH Ú```c êÉàfEG ø```e ,zá«∏g C’G Üô```◊G{ ¿Gƒ```æ©H º```«bh Ò¡```°T

 øª```°†àj …òdG ,»µjôe C’G ïjQÉàdG ¤EG π```°ù∏°ùŸG ¥ô```£àj .õFGƒ÷Gh Ëô```µàdG

 Qƒà°SódG ìhQ QGôb E’ Ö```°ûf …òdG ´GöüdG ∫ƒM ,á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©e øe kGÒãc

 AÉæHCG É```¡«∏Y öüj ¿Éc »```àdG ájOƒÑ©dG á```≤HQ øe ó```«Ñ©dG ô```jô–h ,»```µjôe C’G

 ΩÉgGôHEG º«¶©dG »µjôe C’G ¢ù«FôdG QhO óæY kÓjƒW ∞bƒàj ™Ñ£dÉHh ,Üƒæ÷G

 Ò°û«a ,êƒfõdG QôëàH öûÑŸG ÜO C’G ôKCG »≤FÉKƒdG π°ù∏°ùŸG πØ¨j ’ Éªc .ødƒµæ«d

 ¿ƒ«∏e É¡æe ™«H »àdG ,(1852) zΩƒ```J º©dG ñƒc{ hÉà```°S öû«H â«jÔg á```jGhQ ¤EG

 º∏«ah ájGhôd …Qƒ£°S C’G ìÉéædÉH ∂dP Éfôcòj .óMGh ΩÉY ∫ÓN áî°ùf ∞°üfh

 zÚa …È∏µg{ øjƒJ ∑QÉe äÉjGhôH kÉ°†jCGh ,π°ûà«e âjôZQÉŸ zíjôdG ™e ÖgP{

 á«∏g C’G Üô◊G âfÉc .áëª°S á«©bGƒH Üƒæ÷G IÉ«M ∫hÉæàJ »àdG zôjƒ°S ΩƒJ{h

 .ídÉ°üŸGh ÇOÉÑŸG ÚH ´GöU øY áªLÉf kÉHôM ,ÉgôgƒL ‘ ,á°SöûdG á«µjôe C’G

 ¿Éc ,í∏```°ùŸG ìÉØµdÉH É¡dÓ≤à```°SG IóëàŸG äÉj’ƒdG ÜÉ```°ùàcG óæYh ,∂dP π```Ñb

 π¡a .ádƒ¡```°ùdG ≈¡àæÃ á«fÉÑ```°SEG hCG á«```°ùfôa IóëàŸG äÉj’ƒdG ¿ƒµJ ¿CG øµÁ

 øe QôëàdG ,QôëàdG πLCG øe ìÉØµdG ≈æ©e áãdÉãdG á«Ød C’G ‘ ¿Éµjôe C’G »°ùf

 AÉHO C’G ¿Éc GPEG ?¿ÉWh C’G ‘ ¥ôdG ájOƒÑY øe QôëàdGh ,á«ÑæLCG ádhód á«©ÑàdG

 π©a Éªch ,É°ùfôa ‘ ƒZƒg Qƒàµah ƒ°ShQ ∑ÉL ¿ÉL π©a Éªc ,IQƒãdÉH ¿höûÑj

 ¿ƒLh Ôcƒa º«dh ¿EÉa ,É«°ShQ ‘ »µ°ùØjƒà°ShOh …ƒà°ùdƒJh ±ƒî«°ûJh ∫ƒZƒZ
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 º¡dÉªYCG ‘ ∂dP Gƒ```∏©a AÉaöûdG ÉµjôeCG AÉ```HOCG øe ºgGƒ```°S ójóYh ∂ÑæjÉà```°T

 ‘h ,IóëàŸG äÉj’ƒdG ¥öT ‘ GhöùN ób ¿ƒ«```°ùfôØdG ¿Éc GPEGh . kÉ```°†jCG IóFGôdG

 º¡∏Ñb ¿ÉÑ°S E’G ¿EÉa ,ø£æ°TGh êQƒL ój ≈∏Y , kGójó– á≤jô©dG ø£°SƒH áæjóe

 ¬Yhöûe ≈æÑJ ÉeóæY º¡dƒ£```°SCG Ïe ≈∏Y ‹É¨JÈdG ¢SƒÑeƒdƒc ≈JCG ø```jòdG-

 ,É«fQƒØ«dÉc ‘ kÉ```°†jCG GhöùN ó```b -ófÉæjOÒa ∂∏ŸGh Ó```∏«HGõjEG á```µ∏ŸG ø```e πc

 -¢Sƒdh ƒµ°ù«°ùfGôa -¿É°S ´QGƒ```°ûd IójóY kAÉª```°SCG ÚØ∏fl ,ÉµjôeCG ÜôZ ‘ …CG

 πg .ÉgGƒ°S Òãch Éµ«fƒe -ÉàfÉ°Sh ¬«°SƒN -¿É°S πãe ¿óe AÉª°SCGh πH ,¢Sƒ∏‚CG

 ?È©dG ¢UÓîà```°S’ ≥ª©H ¬JAGôb ¿hó«©jh ,º¡îjQÉJ øe ¿ƒ«µjôe C’G ß©àj

 É°ùfôah É«fÉ£jôH øe Iôé¡dG ÈY IóëàŸG äÉj’ƒdG äCÉ```°ûf ∞«c ¿hôcòàj πg

 ôª◊G Oƒæ¡dG πFÉÑb ¿hôLÉ¡ŸG ∂```ÄdhCG ≈æaCG ∞«c .Gƒ∏©Øj ¿CG πeBG ?É«fÉÑ```°SEGh

 äQƒ```°U Éªc- á©```°SGƒdG á©```°SÉ°ûdG ¢VQ C’G ∂∏J ø£≤J âfÉc »àdG kGóL Iójó©dG

 ƒëf äÉ°Só°ùŸGh ¥OÉæÑdG Iƒ≤H ¢†«ÑdG ∞Mõa -zOƒæ¡dG{ â«Hƒc ôKQB G á«Möùe

 GƒJCG ºK ,…ƒHhÉµdG ΩÓaCG Qƒ```°üJ Éªc ÉgƒæWƒà```°SGh ,äGôª©à```°ùŸG GƒæHh ,Üô¨dG

 GƒYQRh ,AÉ°†«ÑdG º¡æ«fGƒb GƒYöTh ,¿óŸG ¢†©H Gƒ```°ù°SCGh ájójó◊G ∂µ```°ùdÉH

 GhO sQh øjòdG ,Ú«∏```°U C’G ¢VQ C’G ¿Éµ```°S øe ≈≤ÑJ ø```e √ÉŒ á```jöüæ©dG ¢ù```°SCG

 á«∏≤©H º¡©e Gƒ∏eÉ©Jh ,ºghó```°ùaCG ≈àM á«dƒëµdG äÉHhöûŸGh áë∏```°S C’G º¡d

 äQƒ```°U Éªc ,É«≤jôaCG øe GƒØ£àNG øjòdG ,ó```«Ñ©dG QhO AÉL ºK .zó```°ùJ ¥ô```a{

 ájGhQ ∂dòch .É¡æY ¢ùÑà≤ŸG ™jóÑdG π```°ù∏°ùŸGh ,»∏«g ¢ùµd C’ zQhò÷G{ á```jGhQ

 øØ«à°S ÒÑµdG êôîŸG É¡dƒM »àdGh ,zÊGƒLQ C’G ¿ƒ∏dG{ ¿ƒ°ùjQƒe ÊƒJ áÑJÉµdG

 áªéædG èeGÈdG á```eó≤e ∑GòfB G ¬àdƒ£H âª```°SÉ≤J RÉà‡ º```∏«a ¤EG ÆÈ∏«Ñ```°S

.ÆôHódƒZ »Hhh Iôjó≤dG á∏ãªŸG ™e …ôØæjh GôHhCG
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 áªãa ,zäGQÉ°†◊G ´GöU{ ¿ƒà¨æàæg π«Fƒª°U ÜÉàc øY åjó◊G ¿GhCG äÉa

 ,¢UÉÿG ¬jCGQ øY È©j ⁄ ¬```fCGh ,¬©LGôJ øY Üô©j ¬ÑMÉ```°U â∏©L ¬```«∏Y OhOQ

 óLƒj ¬fCG ,á≤«≤◊Gh .¬dÉëØà°SG hCG ¬KhóM ≈°ûîj ¿Éc kÉ©bGh ∞``` u°Uƒj ¿Éc πH

 º«°ùµeh …OhQÉZ ¬«LhQh ≠æ«aôjEG ø£æ°TGh πãe ,Üô¨dG ‘ Ìc AÉaöT ¿hôµØe

 kÉ≤«ªY kÉª¡ØJ Ghô¡XCG ø‡ ,ºgGƒ°Sh ≠fhÎ°ùeQB G øjQÉch ∑ÒH ∑ÉLh ¿ƒ°ùfOhQ

 ¿CG A’Dƒg ∑QOCG .á«eÉ°ùdG ¬ª«≤H GhOÉ```°TCGh ,¬fiÉ```°ùJ øY GƒÑàch ,ΩÓ```°S E’G øjód

 ’h ,»≤«≤M ¢SÉ```°SCG ¬d ¢```ù«d ,π©àØe ´Gö```U Üƒæ÷Gh ∫Éª```°ûdG Ú```H ´Gö```üdG

 ¢ùØædG πàbh ,á«HÉgQ E’G çOGƒ◊Gh ,áaô£àŸG äÉYõædG OƒbƒH √QÉf ≈còJ ¿CG Rƒéj

 øe ≈ª¶©dG á«ÑdÉ¨dG ÊÉ©Jh É¡æe ƒµ```°ûJ QƒeCG »gh ,ÖfP ’h ≥M ÓH ôN B’Gh

.ÉgGPCGh ÉgÉjÉ¶°ûH º¡æeCG âdÉW ¿CG ó©H ,ºgGƒ°S πÑb ,º¡°ùØfCG Úª∏°ùŸG

¥µ
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 ÖjO C’G øY áHÉàµdG Qôb GPEG áYÉé°ûdG øe ‘É°VEG Qób ¤EG AôŸG êÉàëj

 AÉ£©dG á qªb ‘ ƒgh ÉæŸÉY øY πMQ …òdG ,ÖgGôdG ÊÉg óbÉædGh »FGhôdGh

 á°SGQódGh ó≤ædG øe ¬ q≤M òNCÉj ⁄ …òdG ÖjO C’G Gò¡a .´GóH E’Gh O qóéàdGh

 πeÉ©àdG ó«éj ¿Éch ,òë°ûdG áæ°ùM á«aÉ≤K ÖdÉfl ∂∏àÁ ¿Éc ,ËôµàdGh

 ∫Éª÷G øe GQP ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ádhÉfi ‘ ,É¡eGóîà°SG ø°ùëjh ¬JGhOCG ™e

.Üô©dG Ú«FGhôdGh AÉHO C’G øe á q∏b ’EG É¡«dEG π°üj ⁄ »àdG á©àŸGh

\ \ \ \ \ \

ÖgGôdG ÊÉg

øeõdG OhóM êQÉN ´óÑe
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 ¥ÉªYCG ‘ π¨∏¨àdG ó«éj ƒ¡a ,áª∏µdG ≈æ©e ¿ƒcQój øjòdG øe ÖgGôdG ÊÉg

 ájôYÉ°ûdÉH  ¬dÉªYCGh  ¬JÉjGhQ  äõ q«“ óbh  .É¡bÉaB G  ‘  ´óÑŸG  ≥«∏ëàdGh  ,É¡J’ƒdóe

 iƒà°ùe ¤EG â≤JQG ,á«°SÉb á«©bGƒH âª°ùJG »àdG ,IOôØàŸG Ió«÷G á¨∏dGh ,á©FGôdG

 Ωóîà°SÉa ,ájOöùdG ¬JÉ«æ≤J åjó– ¤EG É¡«a ´õf óbh .ádÉ°U C’Gh ¥ó°üdG øe ÒÑc

 kÉeóîà°ùe  ,AGQƒ`̀dG  ¤EG  IOƒ©dGh  ,áæeR C’G  πNGóJh  ,á«ª∏«ØdG  IQƒ°üdGh  ,™«£≤àdG

 äóH  óbh  .äÉ«°üî°ûdG  É¡°û«©J  »àdG  ádòàÑŸG  á«eƒ«dG  IÉ«ë∏d  ≥«bódG  ∞°UƒdG

 ,Iójó÷G á«°ùfôØdG ájGhôdG äÉ«æ≤J ¬eGóîà°SG ‘ , kGó«L áë°VGh ¬JOÉØà°SG íeÓe

 -¿É«M C’G ¢†©H ‘– QGƒ◊G ¢ü«∏≤Jh ,çó◊G â«àØJh ,≥«bódG ôjƒ°üàdG ∫ÓN øe– QGƒ◊G ¢ü«∏≤Jh ,çó◊G â«àØJh ,≥«bódG ôjƒ°üàdG ∫ÓN øe–
 ,Iõ«‡h IOôØàe á¨∏Hh ,áªµëŸG áµÑ◊ÉH ¬°ü°üb äõ q«“ óbh .¬eGóYEG áLQO ¤EG

 ,á«fÉ°ùf E’G É¡∏NGhO §Ñæà°ùjh ,¬JÉ«°üî°T ¥ÉªYCG ¤EG πNój ¿CG É¡dÓN øe ´É£à°SG

 »eƒ≤dG  qº¡dG  øY  É¡«a  ó©àÑj  ¿CG  ¿hO  øe  ,IÉ«◊G  ‘  É¡°Uôa  ´É«°V  äÉ°SÉÑàdGh

 ∞«ØN  , kÉYQÉH  kAÉ qµM  ,É¡à q∏b  ≈∏Y  ,É¡Ñàc  »àdG  ¢ü°ü≤dG  ‘  ¿É`̀ch  .»YÉªàL’Gh

 ,áMGÎ°S’G øe ´ƒæc á°ü≤dG Öàµj ¿Éc ¬fCG øe ºZôdG ≈∏Y ,≈æ©ŸG ≥«ªYh ,π¶dG

.IÒ°üb á°üb ÖJÉc ¬°ùØf Èà©j ’h ,iôNCGh ájGhQ ÚH

 ∫ÉªYCG á©°ùJ (Ω2000 -1939) áÑNÉ°üdG ¬JÉ«M ∫ÓN ÖgGôdG ÊÉg õ‚CG ó≤d

 óMGh ó∏H -AÉHƒdG -¿Éà∏«dh á∏«d ∞dCG -πjƒW ïjQÉJ ‘ ñöT -¿ƒehõ¡ŸG :»g á«FGhQ

 -∫ÉeôdG  ≈∏Y  kÉ£N  âª°SQ  -äÉ©≤æà°ùŸÉc  AGö†N  -QÉëÑdÉc  AGö†N  -⁄É©dG  ƒg

 á«Øë°üdG ä’É≤ŸG øe äÉÄe Öàch ,á«°ü°üb äÉYƒª› çÓK ¬d Qó°Uh .∫ÓàdG

 Ö¨J ⁄h .¬°û«©f …òdG »Hô©dG ™bGƒdG øe ájôî°ùdÉH á∏aÉ◊G ,IOôªàŸG äÉ°SGQódGh

 ,…OöùdG çGÎdG ΩÉ¡∏à°SGh ,äƒ°üdG ájOó©J ,∫ÉªYCG øe õ‚CGh Öàc Ée πc ‘ ¬æY

 ¿Éch .ÉæàæeRCG øY π≤à°ùŸG » q°üædG øeõdG ≥∏î«d ,…ó«∏≤àdG øeõdG ∞°ùæH ΩÉ«≤dGh

 IOÉØà°S’Gh ÖjôéàdG ≈∏Y √QGöUEG ™e ,åëÑdG øY π°üØæj ’ ¬jód áHÉàµdG π©a
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 óYGƒb ¥ƒa Q qƒ£àŸG »HO C’G ¢üædG ¿CÉH ¬YÉæàb’ ;⁄É©dG ‘ áeó≤àŸG ÜQÉéàdG øe

 ∂dòd ,¬°Uƒ°üfh ¬JÉHÉ``````àc øe Òãc ‘ É¡«∏Y Oôªàa ,ájó«∏≤àdG  ájƒëædG  á¨∏dG

 ∂«µØàH ΩÉb ¬f C’ ,»Hô©dG  øWƒdG ‘ OôªàdGh ÖjôéàdG ÜÉ qàc π`̀FGhCG  ÚH ∞ qæ°U

 ,á«ZÓÑdG áØ«XƒdG ≈∏Y Öq∏¨J É¡HÉ£N ,ád’O øe ÌcCÉH ≥£æJ É¡∏©Lh OöùdG á¨d

 ó¡°ûŸG …ƒà– »àdG ,»FÉªæ«°ùdG ôjƒ°üàdGh »æØdG ôK C’G á¨d »g ,Ió«dh á¨d âé¡f

.(√ÒÑ©J Ö°ùM) ¬àeôH »FGhôdG

❁				❁				❁

 ¢ù«ÑM »≤H ôN B’Gh ,≥≤– É¡°†©H ,á«aÉ≤K ™jQÉ°ûe ¬jód ¿Éc ,ÖgGôdG ÊÉg

 öüY  ≈¡àfG  å«M  ,»°VÉŸG  ¿ô≤dG  øe  äÉæ«à°ùdG  π«L  É¡H  »æe  »àdG  ,äÉÑ«ÿG

 AÉ«°T C’G  πc  ..IôJÉØdG  IÒ¨°üdG  ™FÉbƒdG  öüY  CGóÑ«d  ,áª¡∏ŸG  áª«¶©dG  ΩÓ`̀M C’G

 ,íjôj Ée áªK ó©j ⁄ .áÑ©àe äQÉ°U ,ájhóMƒdG ΩÓM C’Gh IÒÑµdG á«Hô©dG º«≤dGh

 òæe ÖgGôdG ÊÉg ÉgÉYh »àdG á≤«≤◊G ..äGòdG ™e ¥ó°üdG øe Ò¨°U øcQ iƒ°S

 É¡«dEG  »ªàæj  »àdG  ájöûÑdG  á∏àµdG  ¿CG  ,á«FGhôdGh  á«HO C’G  ¬JÉYGóHEGh  ¬«Yh äÉjGóH

 »FGhôdG ..â£ÑMCGh âeõg á«eƒ≤dG É¡©jQÉ°ûe πc ,áehõ¡e á∏àc ,ÇQÉ≤dGh »FGhôdG

 ,¿É«M C’G øe Òãc ‘ ¿Éµa ..ÜÉÑ«dG iƒ°S ¿Góéj Óa Éª¡dƒM ¿Gô¶æj kÉ©e ÇQÉ≤dGh

 Éª¡«∏Yh ,⁄É©dG GöùN ó≤d ..Éª¡d ìÉàŸG ó«MƒdG π©ØdG ƒg äGòdG ƒëf AÉØµf’G

 ,ÖgGôdG ÊÉg iód »∏NGódG πe C’G ôKóæj ⁄ ∂dP ™eh ,Éª¡«°ùØf Göùîj s’CG -¿ B’G–
 áHÉéà°SG  âfÉch  .π`̀e C’G  Éghóëjh  á∏«ªL  âfÉc  É¡Ñàc  »àdG  á«JGòdG  äÉjGhôdÉa

 ,¢SƒHÉµdG øe ÒN º∏◊G ¿CG ,Öàc Ée πc ‘ iôj ¿Éc ¬f C’ ,πªLCG É¡d »Hô©dG ÇQÉ≤dG

 ,º∏ëH äCGóH äGQÉ°†◊G ¿CG ±ô©f øëfh ,äGQÉ°ùŸGh äÉ≤∏£æŸG í«ë°üJ ¤EG ƒYójh

.áHÉéà°SÉH â≤∏£fG ºK

 AÉæH C’  ¬¶YGƒe  Ωó≤j  ⁄  ,iDhô`̀dGh  Ö«dÉ°S C’G  IOó©àŸG  ¬JÉjGhQ  ‘ ÖgGôdG  ÊÉg
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 AGôb É¡«∏Y óà©j ⁄ áeó≤àe á«æ≤àH πH .ájó«∏≤Jh IöTÉÑe á≤jô£H á«Hô©dG ¬àeCG

 ,ìhôdÉH ºà¡J áaÉ≤K πc ¿CG ≥∏£æe øe ,É¡Xƒ¶Mh ìhôdG øY Öàc ó≤d ..á«Hô©dG

 É‰hO , kÉbGöTEGh ájƒ«Mh ≈æZ OGOõJh ∞KÉµàJ áWÉ°ùÑH ..¿É«M C’G øe Òãc ‘ Öàch

 Ò°üàa ,áKhó◊Gh ájÉµ◊G ó«©°U ,√óæY ájGhôdG RhÉéààa ,äGAGƒàdG hCG äGó«≤©J

 Éfôcòj Ée ,IOôªàŸG á«eDhÉ°ûàdGh ,á≤«ª©dG á£«°ùÑdG á«dDhÉØàdG ∂∏J iôf ∂dòdh . kGõeQ

 z»FÉ«ª«µdG{  ¬àjGhQ  ‘  á°UÉNh  zƒ«∏jƒcƒdhÉH{  Ò¡°ûdG  »∏jRGÈdG  »FGhôdG  Üƒ∏°SCÉH

 á∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG ‘ á«Hô©dG ¤EG áªLÎ∏d É¡≤jôW äòNCG »àdG ¬dÉªYCG øe ÉgÒZh

 òNCÉJ ⁄ ÖgGôdG ÊÉg äÉjGhQ ¿EÉa ,∫ƒb øe ¬«dEG ÉæÑgP É qªY ô¶ædG q¢†¨Hh .á«°VÉŸG

 ájÉYódG ‘ Qƒ°üb πH ,¬dÉªYCÉH kÉÑ«Y ¢ù«d Gògh .IAGô≤dGh ó≤ædGh á°SGQódG øe É¡ q≤M

 âÑWÉN É¡fCG ‘ ,á«°SÉ°S C’G ÖgGôdG ∫ÉªYCG áª«b ¿CÉH ∫ƒbCG ¿CG ÖMCGh ,É¡d èjhÎdGh

 ≈≤fCG ⁄ÉY ¤EG ∫ƒ°UƒdG ,ÉgOô“ ºZQ ,É¡dÓN øe ∫hÉMh ,ÉæbÉªYCG ‘ kÉeRCÉàe kÉbƒ°T

 hCG ,Ö◊G ≈∏Y IQó≤dG ¿ƒµ∏Á ’ øjòdG -∫ƒ≤j Éªc– ¢SÉædÉa . kÉHÓà°SG πbCGh ´hQCGh

 óªà°ùJ ’ ,IóFÉ°S ÇOÉÑeh kÉª«b ¿ƒ©Ñàj øjòdGh ,¬«dEG ∫ƒ°Uƒ∏d á°UôØdG ¿ƒµ∏Á ’

 ¿ÉeR πc ‘ ó«cCÉàdÉH ¿ƒLÉàfi ,»∏NGódG º¡bó°U ≈∏Y õµJôJ ’h ,ìhôdG øe É¡Jƒb

.º¡JÉ«M á qjôH ‘ í«°üj äƒ°U ¤EG ,¿Éµeh

 »JGP äƒ°U ƒgh ,¬JÉjGhQ ‘ ºg C’G öüæ©dG äƒ°üdG øe ÖgGôdG ÊÉg π©L ó≤d

 ¬JGP ∫ÓMEGh ,¬©e »gÉªàdÉH kÉ q°ùM ¬FQÉb íæe ≈∏Y á≤FÉa IQób ¬d ,¤h C’G áLQódÉH

 É©ªàLG GPEGh , kÉ©e É©ªàéj ¿CG Qóæj ¿GöüæY ¬JÉfƒµe ºgCG qπ©dh .É¡JGP ájGhôdG qπfi

 äƒ°U ‘ øjöüæ©dG øjòg ±ÓàFG ¿EG ..ôµØdGh ô©°ûdG Éª¡fEG .. kÉ©e ÉØ∏JCÉj ¿CG Qóæ«a

 ‹ÉàdÉHh .OôØæe ƒgh kÉ°SÉ°SCG É¡µ∏àÁ »àdG Iƒ≤dG ¢†©H Éª¡æe kÓc Ö∏°S ób ,ájGhôdG

 ±ÓàFG ‘h ,π£ÑdG äƒ°U É¡∏°Uh »àdG IhQòdG ¤EG  π°üj ¿CG  Éª¡æe w…CG  øµªàj ⁄

 ,á°UÉÿG ¬JhQP ¤EG π°üj ¿CG ÖgGôdG ÊÉg ´É£à°SG ¿É«M C’G ¢†©H ‘ øjöüæ©dG
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 ójôŒ  ≈∏Y  IQó≤eh  ájƒØ©H  .áµÑ◊G  hCG  çó◊ÉH  ≈ª°ùj  Ée  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ™e

 IOôØàeh á°UÉN Iõ«e ÉgÉ£YCGh ¬JÉjGhQ ≈æZCG Ée Gògh ,OôéŸG ¢ü«î°ûJh ,¢ü qî°ûŸG

.QÉµa C’G ìôWh QÉ¡H E’G ¤EG π«ŸG ≈°ùæj ¿CG ¿hO øe ,á«Hô©dG ájGhôdG ‘

❁				❁				❁

 ÊÉg ∫Éb áæ°S /15/ øe ÌcCG òæe á«àjƒµdG z¢ùÑ≤dG{ ‘ öûf »Øë°U QGƒM ‘

 πeÉ°ûdG Ëó≤àdG ‘ ’EG AGƒJQ’ÉH ô©°ûj ’ ƒ¡a ,á«fÉ qHQ Iô£a o¬ëæe ˆG ¿CÉH ,ÖgGôdG

 É`̀‰EGh  ,§≤a  ‘ô©ŸG  ÖfÉ÷ÉH  ≥∏©àj  ’  ô``̀e C’Gh  ,¢û«©dG  áHôéàd  ,»HÉ©«à°S’G

 QhÉëŸG äGP ¬JÉjGhôa ,á qéM OÉ≤ædG ΩÓc ¿Éc GPEG ¬fCG ∂dP , kÉ°†jCG »YGóH E’G ÖfÉ÷ÉH

 zAÉHƒdG{h  ..ÉgQÉª©eh ájGhôdG  äÉ«æ≤J ¤EG  kÉ q«Yƒf  âaÉ°VCG  ób ,IOó©àŸGh  á°†jô©dG

 …òdG ïjQÉàdG ™e ,AÉcòH πeÉ©àdG ≈∏Y IQób ÉgÌcCGh ,¬JÉjGhQ πªLCG øe IóMGh »g

 ájGhôdG  çOGƒ`̀M  â∏°ù∏°ùJ  óbh  π°†©e  øe  ÌcCG  ÈYh  , kGõjÉªàe  kÉ°SÉ“  ¬©e  q¢SÉ“

 ∂dP  ¿CG  ’EG  zá«Lƒdƒjój C’G{  äÉMhô£dÉH  ájGhôdG  AÓàeG  º`̀ZQh  , kÉ«YGh  kÓ°ù∏°ùJ

 ¢ù«d ,…óÑc øe á©£b É¡fEG zAÉHƒdG{ øY ∫ƒ≤j ..É¡«a ÊÉ°ùf E’Gh »eƒ«dG ∞îj ⁄

 É¡fEG z⁄É©dG ƒg óMGh ó∏H{ ™e hCG z∫ÓàdG{ ™e ôe C’G ƒg Éªc ,áaÉ°ùe ájCG É¡æ«Hh »æ«H

 á«°üî°ûdG ¬YÉLhCÉH  ..¿É°ùf E’ÉH øµ‡ ¥É°üàdG ÜôbCG  ¤EG  »æà∏°UhCG  »àdG ájGhôdG

 çGóM C’G ™eh ,¬JG qÒ¨Jh øeõdG ™e πYÉØàj øFÉµc ¬YÉLhCGh ,á q«°û«©ŸGh á«ØWÉ©dGh

 ¿É°ùf E’Éa  , qÒ¨à∏d  ¬àHÉéà°SG  ™e  á°UÉN  IQƒ°üHh  ,»eƒ«dG  QGôµàdG  ™eh  ,≈ª¶©dG

 ‘ ïjQÉàdG  ó«ªŒ ∫hÉM GPEG  q’EG  ,¿GôaGƒàj’ ¿Gò`̀gh  ,¿É`̀e C’Gh  áæ«fCÉª£dG  Öëj

 ,√óZh ¬eƒj Oó¡j Ée áªK ¢ù«d ¬fCG  ¢ùëj ÉeóæY , qÒ¨àJ ’ áàHÉK •É‰CGh ¥É°ùfCG

 øµd .ÉgÉæ°Vh É¡≤∏b øYh ,É¡æY ≈æZ ‘ ƒg IójóL πFÉ°Shh QÉµaCÉH ¬∏≤Y Oó¡j ’h

 zAÉHƒdG{ Iõ«eh ,IÉ«◊G ¢SƒeÉf qÒ¨àdGh IQhÒ°üdG ..É¡«a ∫GóL ’ á«ªàM Ò«¨àdG

.. qÒ¨àdG ™e º¡∏YÉØJ ‘ º¡JÉfÉ©eh º¡JÉHGòYh É¡JÉ«°üî°T ±ƒN â©HÉJ É¡fCG
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 êôH{ ≈àMh z¿ƒehõ¡ŸG{ òæe ¬JÉjGhQ çGóM C’ á«°ù«FôdG ác qôëŸG »g ICGôŸG âfÉch

 ‘ zÒ°†N Ëôe{  øµd  .™°Sh C’G  áMÉ°ùŸG  áÑMÉ°U kÉªFGO  â°ù«d  É¡fCG  ºZQ  zAGQò©dG

 âYÉ£à°SG óbh ,OGƒ÷G óÑY ï«°ûdG ¬∏ qãÁ â q«e ⁄É©d »◊G ¢†«≤ædG »g zAÉHƒdG{

 OGó°T íaÉµŸG »◊G É¡ŸÉY ¤EG ó°ûJ ¿CG ,¿É©eh õeôc É¡à°ü qª≤J »àdG zIôgR{ É¡àæHG

 πªLCG IÉ«◊G â°ù«dCG :∫ƒ≤j ¿CG ójôj ¿Éc ∂dòH ƒg ,¢ùµ©dG ¢ù«dh ,OGƒ÷G óÑY øHG

 ¢S qôµJ ¿CG ‹ÉàdÉHh ,Éæ©e ¢û«©J ¿CG É¡JGòH »g QÉàîJ á∏≤à°ùe ,IôM á«°üî°T ™e

..πLô∏d kGOGóàeG ’ kGóf ¿ƒµJ ICGôeG ?QÉ«àN’G Gò¡d É¡JÉ«Mh É¡°ùØf

 á∏«d  ∞`̀dCG{  »Øa  . kÉ`̀jQò`̀Lh  kÉªFGO  ÖgGôdG  ÊÉg äÉ`̀jGhQ  ‘ ¿Éc  »°SÉ«°ùdG  qº¡dG

 Oƒ©°U πMGôe ó°UQ  zAÉHƒdG{  ‘h ,1967 áÁõ¡d …QÉ°†◊G ó©ÑdG  ™ÑàJ  z¿Éà∏«dh

 ⁄É©dG  ‘  Ωó≤àdG  áHôŒ  ó°UQ  ∫hÉM  z∫ÓàdG{  ‘h  ,ÉgQÉ«¡fGh  á£°SƒàŸG  á≤Ñ£dG

 AGö†N{ ‘ .á«Yƒ«°ûdG  áª¶f C’G  QÉ«¡fG  ¤EG  ,á«fÉãdG  á«ŸÉ©dG  Üô◊G ó©H ådÉãdG

 äGójGõŸG  ≈æ©Ã  ¢ù«dh  ,»£°SQ C’G  ≈æ©ŸÉH  âfÉc  √óæY  á°SÉ«°ùdG  ..zäÉ©≤æà°ùŸÉc

 IÉ«M IQGO E’  »bÓN C’Gh  π«ª÷G øØdG  ≈æ©Ã á°SÉ«°ùdG  ..á«eÓY E’Gh  á«HÉîàf’G

 Ö«‚  ™FGôdG  »FGhôdG  áHôéàH  ôKCÉJ  óbh  .º¡MƒªWh  º¡Môa  ≥«≤–h  ,¢SÉædG

 ΩGóîà°SG øe áæµªàŸG ,á£«°ùÑdG ájƒ≤dG á∏«ª÷G QGƒ◊G á¨d ´óàHG …òdG ,®ƒØfi

.IôeÉ¨ŸGh ICGô÷G øe ƒ∏îJ ’ IOó› á«æah á«HOCG äÉ«æ≤J

❁				❁				❁

 IQƒ∏H{  √Gô`̀j  ..áMOÉµdG  á«Ñ©°ûdG  äÉ≤Ñ£∏d  kÓã‡  Ö`̀jO C’G  iôj  ,ÖgGôdG  ÊÉg

 øe ≥∏£fGh ,ájRGƒLÈdG º°SÉH Gƒª∏µJ øjòdG AÉHO C’G øe π«L ô¡X ó≤d ..zá«Ñ©°T

 äÉªé¡dG AGREG  ™£à°ùj ⁄ π«÷G Gòg øµdh ,Égó«dÉ≤Jh É¡ª«≤H qöûHh ,É¡ª«gÉØe

 ..á«dÉjÈe EÓd ä qó°üJ »àdG ájÒgÉª÷G IQƒãdG QÉ«J ‘ º¡°ùj ¿CG á«dGƒàŸG á«dÉjÈe E’G

 »g  »àdG  ,»eƒ≤dG  ∫É°†ædG  á«°†b  øY  kÉÑjôZ  qπX  …RGƒLÈdG  √ôWCÉJ  ºµëH  ƒ¡a
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 kÉØbƒe  ≈ qæÑJ  ä’É`̀◊G  π°†aCG  ‘  ¬`̀fCG  hCG  .ìOÉµdG  Ö©°ûdG  á«°†b  ,¤h C’G  áLQódÉH
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لي�س هن̀`````ا∑ –ديد �شارم لبدايات النqقد اللqغ̀`````ويq احلديث ونقد النqقد, 

حف التي �شدرت يف م�رش و�شورية يف النq�شف  tالت وال�شéامل qن
أ ولكنq الثqابت ا

وىل من القرن الع�رشين,  الثqاين من القرن التqا�شع ع�رش, ويف العقود الثqالKة الأ

كاجلنان )1870(, واملقتطف )1876(, والهالل )1892(, واجلامعة )1894(, 

ي̀`````اء )1897(, وامل�̀`````رشق )1898(, وامل†شم̀`````ار )1921(, و‹ل̀`````ة املéمع  qوال†ش

.IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe E’G ádhO ‘ º«≤e …Qƒ°S åMÉHh ÖjOCG

.õª∏a QGódO  ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

äÉjGóH

ó≤ qædG ó≤fh åjó◊G …ƒ¨ q∏dG ó≤ qædG

π°ü«ØdG »MhQ ôª°S .Oπ°ü«ØdG »MhQ ôª°S .O

❁
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 )1921(, ومنريفا )1923(, 
q
 العرب̀`````ي

q
العلمي

عتr على Xهور هذا  séهي التي �ش ,
)1(

وغريها

ع  pوىل التي ُجم النqق̀`````د, ون�رشت ن�شو�ش̀`````¬ الأ

خر ينت¶ر  بع†شه̀`````ا يف كتب, وبقي بع†شها الآ

ة.  qمن ينه†س بهذ√ املهم

̀`````ت  sوكان للكت̀`````ب املطبوع̀`````ة الت̀`````ي �شم

جوانب م̀`````ن النqقد اللqغ̀`````ويq ف†شل اآخر غري 

, هو  qغويqشوي̀`````ب الل�qشهام يف حرك̀`````ة الت� الإ

التq�شéيع على Xهور نقد النqقد اللqغويq عند 

 , qد �شليم اجلندي qوحمم 
q
�شي rم pُق�شطاك̀`````ي احل

براهيم  انطالقاk من كت̀`````اب )لغة اجلرائد( لإ

 kع ع̀`````ام 1900, وانتهاء pال̀`````ذي ُطب 
q
اليازج̀`````ي

بكت̀`````اب )اإ�شالì الفا�شد م̀`````ن لغة اجلرائد( 

ع عام 1925.  pملحمد �شليم اجلندي الذي ُطب

و�شيك̀`````ون م̀`````ن ه̀`````ديف, هن̀`````ا, احلديث عن 

ه̀`````ذ√ البدايات, متهي̀`````داk لتحريري الكتابني 

 qغويqقد اللqلطبيعة الن kاملذكورين, وتو�شيح̀`````ا

تهم̀`````ا وعالقتهما بالنqقد  qقد ومهمqونق̀`````د الن

.
q
دبي الأ

q…ƒ¨ q∏dG ó≤ qædG : k’ qhCG

لي�س هن̀`````ا∑ غمو�س يف مفه̀`````وم النqقد 

وىل, على  , م̀`````ن بدايات¬ الأ sفقد دل , qغ̀`````ويqالل

لفا®  �ش̀`````وات والأ ت�شوي̀`````ب اÿط̀`````اأ يف الأ

�شالي̀`````ب, ا�شتن̀`````اداk اإىل اللqغة  اكي̀`````ب والأ qوالرت

العربيqة الف�شيحة. وكان هدف¬ حماية اللqغة 

العربيqة, وتنقية لغ̀`````ة م�شتعمليها من اأخطاء 

نq كلمة 
أ غم من ا qط̀`````ق والكتابة. وعل̀`````ى الرtالن

√, فاإنq علماء  nط̀`````اأ وحدÿحن( ل تعني اqالل(

العربيqة اختاروا معنى اÿطاأ من بني معاين 

 íى اأ�شبqبو√ يف ال�شتعم̀`````ال حتqح̀`````ن, وغلqالل

)اللqح̀`````ن( م�شطلح̀`````اk دالk عل̀`````ى الوقو´ يف 

أيدينا ما يدلt على زمن  اÿط̀`````اأ. ولي�س بني ا

 ñح̀`````ن, اأو على املناsطاأ للÿاختي̀`````ار معنى ا

للة من  qالذي �شاعد على انتقال الد qغ̀`````ويqالل

, واإن كان  qا�̀`````سÿاإىل املعنى ا qاملعنى الع̀`````ام

للة بعد اختالط  qأ انتقال الد هنا∑ قبول ملبدا

عاجم اإKر الفتوحات, و�شيو´ معنى  العرب بالأ

 .
)2(

ل�شنة اللغويqني
أ √ على ا nطاأ( وحدÿا(

 íحن( م�شطلqالل( íشطل�Ã شل�qوق̀`````د ات

(, فاأ�شبí من  qو )الع̀`````وام
أ ة( ا qآخ̀`````ر هو )العام ا

املاألو± اأن نقراأ يف تاريï النqقد اللqغويq عناوين 

عnتr بني امل�شطلحني, منها:  nم nكتب ور�شائل ج

 )ت 189 ه`(, 
)3(

ما تلحن في¬ العوام للك�شائي

 )ت 379 
)4(

qبيدي tبي بكر الز وحلن الع̀`````وام لأ

ي عن اأغالط  qق�شqه̀``````(, وخري ال̀`````كالم يف الت

 )ت 
)5(

العوام لعل̀`````ي بن ب̀`````ا› الق�شطنطيني
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را�شات  qشت الد�nر nبب ح q992 ه̀``````(. ولهذا ال�ش

احلديث̀`````ة عل̀`````ى اجلم̀`````ع ب̀`````ني امل�شطلحني 

 , qغويqقد اللqحلرك̀`````ة الن ñuر
Dنف�شيهما وهي تو

ة  qككتاب عب̀`````د العزي̀`````ز مطر )حل̀`````ن العام

 ,
)6(

̀`````ة احلديثة( qرا�ش̀`````ات اللغوي qيف �ش̀`````وء الد

ة  qوكتاب رم†شان عبد الت̀`````واب: )حلن العام

د �شاري  qوكت̀`````اب حمم ,
)7(

) qر اللغوي qط̀`````وqوالت

ادي )حركة التq�شحيí اللqغويq يف الع�رش  qحم

د  qاحلديث, 1850, 1978( وكتاب اأحمد حمم

 qغويqثقيف اللqح̀`````ن والتqفات اللqور )م�شن tق̀`````د

 kهنا∑ لب�شا qن
أ . بيد ا

)8(
حتى القرن العا�̀`````رش(

̀`````ة( يف الكتب  qالعام( íيف ا�شتعم̀`````ال م�شطل

را�شات احلديثة  qأزالت¬ الد والر�شائل القدÁة, ا

 íمفهوم م�شطل qن
أ الت̀`````ي اأ�رشُت اإليها. ه̀`````و ا

ة( عند موDلuفي كتب اللqحن اقت�رش, يف  qالعام(

خطاء اللqغويqة التي وقع  , على الأ qعم الغالب الأ

 rة واإن qا�شÿوانتقلت منهم اإىل ا qفيه̀`````ا العوام

, بني  qبيدي tبع†شها, ككتاب اأبي بكر الز nع nجم

نq الهد± 
أ ة. ذل∂ ا qا�شÿة وحلن ا qحلن العام

الذي �شعى علم̀`````اء العربيqة اإىل Œ�شيد√ هو 

غالط التي ت�رشsبت  ة من الأ qا�شÿتنقية لغة ا

نq هد± 
أ ة. وقد Xنs بع†شهم ا qاإليهم من العام

ة,  qفي ه̀`````ذ√ الكتب هو ت�شويب لغة العامuلDمو

لل̀`````ة املبا�̀`````رشة للحن  qالد qن
أ انطالق̀`````اk م̀`````ن ا

̀`````ة التي عرفتها  qغويqخطاء الل ̀`````ة هي الأ qالعام

̀`````ة, يف ح̀`````ني لحß علماء  qي qات العام`````̀éهqالل

خطاء من اللqهéات  العربيqة انتقال ه̀`````ذ√ الأ

̀`````ة, فرغبوا يف اأن  qا�شÿة اإىل لغ̀`````ة ا`````̀ qي qالعام

̀`````ة �شليمة من  qا�شÿبوه̀`````ا لتبقى لغة ا qي�شو

اللqح̀`````ن. يوDيuد ذل∂ عزو± اآخرين من علماء 

ة(  qالعام( í`````̀ة ع̀`````ن ا�شتعمال م�شطل`````̀ qالعربي

ألsفوها,  يف عناوي̀`````ن كت̀`````ب التq�شويب الت̀`````ي ا

وا�شتعمالهم م�شطل̀`````í )اÿا�شة( بدلk من¬, 

أبو ه̀`````الل الع�شكريq )ت 395 ه`(  كما فعل ا

ة(, و: احلريريq )ت  qا�شÿيف كتاب¬: )حلن ا

ة الغوqا�س يف اأوهام  q516 ه`( يف كتاب̀`````¬: )در

 )ت 971 ه`( 
q
, و: اب̀`````ن احلنبلي

)9(
) qوا�سÿا

(. ومن  qوا�سÿال�س يف نقد اÿيف كتاب¬: )ا

ة( يف  qا�شÿا( í`````̀مفهوم م�شطل í`````̀اأ�شب sمnK

عراء  qغة وال�شqعلى )علماء الل kحن دالqكتب الل

 qب qني واأهل الطK uطباء والفقه̀`````اء واملحدÿوا

ة فهم  qا العام qم
أ واحلكمة ومن يف م�شتواهم. ا

م̀`````ا عدا ه̀`````وDلء من فÄات املéتم̀`````ع, وفيهم 

ار واأ�شحاب  qétالب والت qمني والطuبع†س املتعل

 .
)10(

)±nر pاحل

أKناء  ̀`````اد اللqغ̀`````ة ا�شتن̀`````دوا يف ا qنق qاإن qم`````̀K



23 2011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

ó≤qædG ó≤fh åjó◊G …ƒ¨q∏dG ó≤qædG äÉjGóH

د هو  sشويب اإىل معي̀`````ار حمد�qة والت`````̀Äخطqالت

̀`````ة الف�شيحة. وكان هذا املعيار,  qغة العربيqالل

اد  qقqعن̀`````د الن kدا sحم̀`````د kم̀`````ر, وا�شح̀`````ا وqل الأ
أ ا

آنذا∑  نq النqا�س كانوا ا
ليحتاج اإىل تقن̀`````ني; لأ

ي�شتعملون اللqغة العربيqة الف�شيحة يف احلياة 

; اأي اإنq التqمييز 
q
اليوميqة يف املéتم̀`````ع العربي

واب, يف زمن البدايات, كان  qطاأ وال�شÿبني ا

‡كن̀`````اk هيuناk ل يحت̀`````اج اإىل قواعد ومعايري. 

من, وانت�شار العربية يف البالد  qم الز qتقد qولكن

ط̀`````را±, واختالط  ̀`````ة املرتامية الأ qشالمي� الإ

ان الب̀`````الد املفتوحة, وما ارتبط  qالعرب ب�شك

̀`````¬ من تزاوج وعالق̀`````ات اجتماعية  qبذل∂ كل

̀`````ة, وزاد  qي qات العام`````̀éهqل الل sة, �شك`````̀ qاريŒو

اللqحن يف نُطق الف�شيحة وقراءتها وكتابتها, 

يqات على احلياة اليوميqة يف  qو�شيط̀`````رت العام

, واقت�رشت الف�شيحة على 
q
املéتمع العرب̀`````ي

لrم, فربزت احلاجة  pزوايا امل�شاجد وحلقات الع

اد اللqغة يف  qاإىل ابتدا´ قواعد ي�شتند اإليها نق

 الف�شيí الذي 
q
التqميي̀`````ز بني الكالم العرب̀`````ي

 غري الف�شيí الذي 
q
تtèn ب¬ والكالم العربي rيُح

أKناء تخطÄتهم كالم  تtèn ب¬; ويتبعونها يف ا rل يُح

الُكتsاب وت�شويب¬. وق̀`````د لبsى علماء العربيqة 

أبرزها  ة, ا qه̀`````ذ√ احلاجة, فو�شعوا قواعد عد

 , qبويsواحلديث الن ,Ëاج بالقراآن الكرéالحت

 )حتى اإبراهيم 
q
�شالمي  والإ

q
عrر اجلاهلي uوال�ش

نr يُوnKق بف�شاحت¬ حتqى  nبن هرم̀`````ة(, وكالم م

. واأ�شبí من 
)11(

qريéابع اله qنهاي̀`````ة القرن الر

 لغر�شني: 
q
أنq¬ )يُحتtèn بالكالم العربي املعرو± ا

ة ال�شتعمال  qيدور ح̀`````ول �شح 
q
غر�س لف¶ي

r±, وغر�س  sح̀`````و وال�رشsغة والنqم̀`````ن حيث الل

 qولكن .
)12(

)ß`````̀فqل عالقة ل̀`````¬ بالل qمعن̀`````وي

̀`````ة مل يتsفقوا على راأي واحد يف  qعلماء العربي

يف, وبكالم  qاج باحلديث ال�رشéة الحتqق†شي

, وهذا ما جعلهم 
)13(

�شالميqني واملولsدي̀`````ن الإ

يختلفون يف بع†س اأمور التqخطÄة والتq�شويب. 

اد الع�̀`````رش احلديث من علماء  qوق̀`````د ورث نق

قدمني اختالفهم يف بع†س قواعد  العربيqة الأ

خر, وورKوا  الحتéاج واتuفاقهم يف بع†شها الآ

معهما �شيÄاk اأكÌ خطورة, هو اعتقاد بع†شهم 

 sابت مل يتغريK lواحد iة م�شتوqغة العربيqالل qن
أ ا

 rت sال القرون التي مرnو nر ط qل ومل يتطو sومل يتبد

بها. بل اإنq فريقاk منهم اآمن بالكالم امل�شمو´ 

نت¬ معاج̀`````م اللqغة, دون اأن يلتفت اإىل  sكما دو

 sلون كل uéني العرب كان̀`````وا )يُ�ش`````̀ qميéاملع qن
أ ا

أو لهéة  ما ي�شمعون حينÄ̀`````ذm ولو لغيqة رديÄة ا

�شعيف̀`````ة, فكÌت الوجو√ يف امل�شاألة الواحدة 
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دون متيي̀`````ز بني م̀`````ا كان علي̀`````¬ اأكÌ العرب 

. واإنq فريقاk اآخر 
)14(

وما انفرد ب¬ بع†شه̀`````م(

̀`````ر وا�شعاk حني رف†̀`````س الحتéاج بكالم  séح

̀`````ني واملولsدين, فحéب عن العربيqة  qشالمي� الإ

 íحن, فاأ�شبqع دائرة الل qوو�ش , q‹ل qر الدtطوqالت

̀`````د حلناk, واقت�رشت  sومول 
q
كلt كالم اإ�شالم̀`````ي

الف�شاح̀`````ة عند√ على الق̀`````راآن الكرË, وما 

ي̀`````ف بلف¶¬ ومعنا√,  qُروي م̀`````ن احلديث ال�رش

̀`````مs برزت يف كتب  nK ومن .
q
̀`````ر اجلاهلي rع uوال�ش

النqقد اللqغ̀`````ويq )نزعت̀`````ان متعار�شتان, هما 

 باختيار 
q
وابي qد يف املقيا�س ال�ش tشد�qنزع̀`````ة الت

ع يف املقيا�س  tو�شsونزع̀`````ة الت ,√ nوحد íالف�شي

̀`````ف من التqخطÄ̀`````ة بقبول ما جاء عن  tخفsوالت

العرب من غري تدقي̀`````ق يف درجة الحتéاج 

قدمني  بب برزت يف كتب الأ qولهذا ال�ش .
)15(

ب¬(

̀`````اد اللqغة يف التqخطÄة  qباين بني نقqة الت`````̀ qق†شي

 kشويب, فم̀`````ا يرا√ اأحدهم خطاأ ا�شتنادا�qوالت

خر  اإىل قاع̀`````دةm من قواعد الحتéاج يرا√ الآ

�شواب̀`````اk ا�شتناداk اإىل قاعدةm اأخرi من قواعد 

الحتéاج.       

 qغويqق̀`````د اللqالن ï`````̀تاري qن
أ ه̀`````ذا يعن̀`````ي ا

اد اللqغ̀`````ة يف الع�رش احلديث  qانته̀`````ى اإىل نق

وهو ي†شمt معاي̀`````ري للتq�شويب والتqخطÄة غري 

متsف̀`````ق عليها اتqفاقاk نهائيqاk, وي†شمt يف الوقت 

داk هو نقد اللqحن  sحم̀`````د kم�شرتكا kنف�ش¬ هدفا

ا اله̀`````د± فلم يتغريq يف  qم
أ ة. ا qا�شÿيف لغ̀`````ة ا

تr عناوين  sشم� rاحلدي̀`````ث واإن qغويqق̀`````د اللqالن

 qن
أ ألفاXاk ل تدلt دائم̀`````اk على ا ̀`````اد ا qقqكتب الن

 ìsة. فقد �رش`````̀ qا�شÿهدفهم ه̀`````و نقد لغة ا

أ�شعد داغر بهدف̀`````¬ يف عنوان كتاب¬ )تذكرة  ا

دة,  sل العن̀`````وان بعبارة حمدsوذي ,
)16(

الكات̀`````ب(

 qنبي¬ على اأهمqن الت`````̀ sكتاب يت†شم( :¬`````̀ qأن هي ا

أل�شنة اÿطباء  ائرة يف ا qة الدqغويqالغلطات الل

 kديدا– íرشي�qاب(. وزاد الت`````̀ sالُكت أق̀`````الم  وا

لفا®  م̀`````ة كتاب̀`````¬, فقال: )ه̀`````ذ√ الأ qيف مقد

اكي̀`````ب الت̀`````ي انتقدتُه̀`````ا ماأخ̀`````وذة كلqها  qوالرت

عراء الذين  qاب وال�ش`````̀ sمن اأقوال الُكت kتقريب̀`````ا

 nرrك pن̀`````ي اجتنبُت ذqيُ�شار اإليه̀`````م بالبنان, ولكن

 .
)17(

أ�شمائهم flافة التqه̀`````ام بالغ†سq منهم( ا

اد اللqغة فقد اكتفت  qرة من نقKة الكاÌا الك qم
أ ا

ع¬: الُكتsاب(  rم nأو ج ̀`````ر م�شطلí )الكاتب, ا rك pبذ

 kمات كتبها هربا qعلى هدفه̀`````ا يف مقد qال qالد

م̀`````ن التq�رشيí ب̀`````¬ يف عناوي̀`````ن كتبها. وجلاأ 

 kيحاء, فاعتمد عنوانا خ̀`````ر اإىل الإ بع†شهم الآ

عام̀`````اk, كما فع̀`````ل ابن كمال با�ش̀`````ا يف كتاب¬ 

. فقد 
)18(

)التqنبي¬ على خطاأ اجلاهل والنqبي¬(
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ا�شتعم̀`````ل كلمتي )اجلاه̀`````ل والنqبي¬( 

ديب  وه̀`````و يق�شد بهما الكات̀`````ب والأ

فني بح�شب تعبري  sوغريهما م̀`````ن املثق

. وكان �شاكر 
)19(

رم†شان عبد التqوqاب

�شقري جلاأ قبل ابن كمال با�شا بثالKة 

ى  sيحاء نف�ش¬ ف�شم عقود ونيuف اإىل الإ

كتاب¬ )ل�شان غ�ش̀`````ن البان يف انتقاد 

 جاعالk العنوان 
)20(

العربيqة الع�رشيqة(

دالk على انتقاد العربيqة وهو يق�شد 

فادة من حذ±  اأهلها على �شبي̀`````ل الإ

امل†شا± واإقامة امل†شا± اإلي¬ مقام¬ 

بح�شب تعب̀`````ري النsحويqني, ومن ‹از 

احل̀`````ذ± بح�شب تعب̀`````ري اجلرجاين. 

ت ن�شو�س  qحافة التي �شم qوكان لل�ش

أKر يف اختيار عناوين  ̀`````اد ا qقqلء النDهو

 
q
كتبه̀`````م اأحياناk, كما فع̀`````ل اإبراهيم اليازجي

ى كتاب¬ )لغة اجلرائد(. sحني �شم

ا قواعد الحتé̀`````اج غري املتsفق عليها  qم
أ ا

قدمني  اتqفاق̀`````اk نهائيqاk بني علم̀`````اء العربيqة الأ

 ïاحلديث من تاري qغويqقد اللqها النKفق̀`````د ور

, وكان̀`````ت �شبب الختال± بني  qغويqقد اللqالن

اد اللqغ̀`````ة يف اأمور التq�شوي̀`````ب والتqخطÄة.  qنق

م̀`````¬  sال̀`````ذي قد qغ̀`````ويqق̀`````د اللqالن qن
أ ̀`````نq ا q¶وال

 واأحمد 
)21(

q
لو�ش̀`````ي ي̀`````ن حممود الآ qشهاب الد�

 ويو�شف 
q
دي̀`````اق واإبراهيم اليازجي qفار�س ال�ش

 و�شاكر �شقري و�شعي̀`````د ال�رشتوين 
)22(

�ش̀`````ري الأ

 وبطر�س الب�شتاين 
)23(

وعبد الرحمن �ش̀`````الم

 وغريه̀`````م, ابتداءk من 
)24(

حدب واإبراهي̀`````م الأ

النq�ش̀`````ف الثqاين من الق̀`````رن التqا�شع ع�رش هو 

وىل للنqق̀`````د اللqغ̀`````ويq احلديث,  البداي̀`````ات الأ

وه̀`````ي بدايات تاأsKرتÃ r̀`````ا ورKت¬ من قواعد 

قدم̀`````ني, بحيث  الحتé̀`````اج ع̀`````ن العلماء الأ
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 kمبا�رشا kة �شبباKكانت ترك̀`````ة الختال± املورو

 qغويqقد اللqاهرة نقد النX أ�شباب ن�ش̀`````وء من ا

احلديث. 

وم̀`````ن املفي̀`````د, قب̀`````ل احلديث ع̀`````ن نقد 

 من 
q
, التqذك̀`````ري بنموذج اإيéابي qغويqقد اللqالن

‰اذج النqقد اللqغويq خال من الختال±, هو 

 
q
 العربي

q
م¬ املéمع العلمي sم̀`````وذج الذي قدqالن

بدم�شق ابتداء من اإن�شائ¬ عام 1919. فهذا 

النqم̀`````وذج خال من �شوائب النqقد التي عرفها 

خريان م̀`````ن القرن التqا�شع ع�رش,  العقدان الأ

وqلن من القرن الع�رشين. فقد 
والعق̀`````دان الأ

تائم وتوهني املنقودين,  qابتعد عن البذاء وال�ش

أعل̀`````ن هدفاk وحيداk هو تنقية اللqغة العربية  وا

غ̀`````الط, و–لqى بقدر كبري  الف�شيحة من الأ

أKن̀`````اء ال�شتن̀`````اد اإىل قواعد  م̀`````ن املرونة يف ا

 nعون )ما يُن�رشsيتتب √
Dاج, وكان اأع†شاو`````̀éالحت

ح̀`````ف واملéالت, ف̀`````اإذا وقعوا على  qيف ال�ش

أو تعبري غريُ√  أو تركيب ركي∂, ا حلن �شائ̀`````ع, ا

اأعرُب من¬, جمعوا ذل∂ Kمq ن�رشو√ على النqا�س 

مبيuنني مو�ش̀`````ع العيب في¬, وم�شريين اإىل ما 

 .
)25(

يقوم مقام¬ من تعبري �شليم(

أي†شاk التqذكري Ãوقف اآخر, هو  ومن املفيد ا

 . qغويqقد اللqدب احلديث من الن اد الأ qموقف نق

 ; qعم لبيqة يف الغالب الأ qشم بال�ش�sفهو موقف يت

رuخون 
Dوا يوDاأ�شحاب̀`````¬ اعتقدوا, حني بدو qن

لأ

 ,
q
دبي للنqقد اللqغ̀`````ويq �شمن تاأريخهم للنqقد الأ

 ولي�س 
q
دبي نq النqقد اللqغويq بع†سl من النqقد الأ

أ ا

ورة  qأو√ على غري هذ√ ال�ش م�شتقالk عن¬. وملا را

, وخلعوا 
)26(

و�شفو√ بالعقم واملماحكة اللqغويqة

على اأ�شحاب¬ �شف̀`````ات متناق†شة, من نحو: 

 والعناية 
)27(

د والعت̀`````دال tش̀`````د�qت والت`````̀ tزمqالت

ال´  qوعدم الط ,
)28(

ل دون امل†شم̀`````ون rك`````̀ sبال�ش

. فاإبراهيم 
)29(

أ�ش̀`````ول النqقد احلدي̀`````ث على ا

أKناء  , يف راأي ها�ش̀`````م ياغ̀`````ي يف ا
q
اليازج̀`````ي

 احلدي̀`````ث يف لبنان, 
q
دبي تاأريخ̀`````¬ للنqق̀`````د الأ

i لعوامل النsماء  sالذي ت�ش̀`````د Ëل للقدuث‡(

تاk يرمي اإىل  uمتزم kيا qة ت�شدqدبي
يف احلي̀`````اة الأ

ع فيها  nابتة تُو�شK نةsديد قيود وقوانني معي–

. و�شاكر �شقري, 
)30(

لغة التqعبري فال تتéاوزها(

يف راأي ها�ش̀`````م ياغي نف�ش¬, )من املحاف¶ني 

آناk اآخر  آناk والتqكيtف ا ت ا tزمsخذوا التsالذي̀`````ن ات

 .
)31(

طريقاk من طرق التsفاعل بعوامل احلياة(

رuخي النqقد 
Dدب ومو اد الأ qوكان م̀`````ن واجب نق

 يف الع�رش احلدي̀`````ث الن�رشا± اإىل 
q
دب̀`````ي الأ

ḿ اآخر م̀`````ن النqقد اللqغ̀`````ويq احلديث, هو  ن̀`````و

عnل هدف̀`````¬ نقد لغة  nالذي ج qغ̀`````ويqق̀`````د اللqالن
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دبيqة, كنق̀`````د اإبراهيم اليازجي 
النq�شو�س الأ

حم̀`````د �شوقي عام  رواي̀`````ة )ع̀`````ذراء الهند( لأ

ياء( حول  qة )ال†ش`````̀ q1897, ومقالت̀`````¬ يف ‹ل

. فهذا 
)32(

ة qر والق�شrع uمفهوم¬ لالنتقاد وال�ش

 ¬qن ; لأ
q
دبي النqق̀`````د اللqغويq جزء من النqق̀`````د الأ

دبيqة, وكان نوعاk اآخر 
دn لغ̀`````ة النq�شو�س الأ nقnن

اد العرب  qقqعند الن kمعروفا qغويqقد اللqمن الن

 qلغوي èن�شي 
q
دبي نq )النq�سq الأ

أ الذين اأدركوا ا

̀`````¬ نق̀`````د flتلف عن  qاإن .
)33(

قب̀`````ل كلq �ش̀`````يء(

ث عن¬ هنا. وهذا  sالذي نتحد qغويqق̀`````د اللqالن

النqو´ من النqق̀`````د اللqغوي املرتبط بالنq�شو�س 

̀`````ة هو ال̀`````ذي اأ�شب̀`````í, يف Kمانينيqات  qدبي
بالأ

�شلوبيqة, واأفاد 
الق̀`````رن الع�رشين, جزءاk من الأ

من اهتماماتها اللqغويqة.               

q…ƒ¨ q∏dG ó≤ qædG ó≤f : kÉ«fÉK

حافة حاف̀`````زاk اإىل نقد النqقد  sكان̀`````ت ال�ش

 . qغويqقد اللqاإىل الن kكما كان̀`````ت حافزا qغويqالل

فق̀`````د مال̀`````ت اإىل الب�شاطة, وابتع̀`````دتr عن 

 rنات¬, وحر�شت uكاكة وُزخر± القول وحم�ش sالر

عل̀`````ى الهتمام باملع̀`````اين امل�شتحدKة وابتدا´ 

حاف̀`````ة  qلف̀`````ا® املالئم̀`````ة له̀`````ا. وكان لل�ش الأ

وnال  nة طqوامل�رشي )kة خ�شو�شاqبنانيqة )اللqامي qال�ش

النq�شف الثqاين من القرن التqا�شع ع�رش, ف†شل 

̀`````اب على التsخلt�̀`````س من ركاكة  sي̀`````ع الُكتéت�ش

حفيqة, بغية اإحي̀`````اء اللqغة العربيqة  qغ̀`````ة ال�شqالل

الف�شيحة, كما كان لها ف†شل التq�شéيع على 

حياء,  ̀`````ة املتq�شلة بهذا الإ qقديqامل�شاجالت الن

 qا كانت تن�رش√ على �شفحاتها من نقد لغويÃ

�شارة اإىل  ني, هنا, الإ qقد. وتهمqونقد لهذا الن

حافة  qقد الت̀`````ي عرفتها ال�شqبدايات نقد الن

خرية م̀`````ن القرن التqا�شع ع�رش,  يف العقود الأ

 qن
وهي بدايات –تاج اإىل تاأنx واإنعام ن¶ر, لأ

حف  tة ن�شو�شها ما تزال حبي�شة ال�ش`````̀ qغالبي

نq هنا∑ رائدين 
أ واملéالت. ويغلب على Xنqي ا

اد هذ√ البداي̀`````ات, هما اأحمد فار�س  sمن رو

, نه†شا بنقد 
q
 واإبراهيم اليازجي

)34(
ال�شدياق

بيعة  qما ل̀`````¬ الط qعا علي¬, وقد séق̀`````د,  و�شqالن

± به̀`````ا بعد ذل∂, نتيéة الختال±  pالتي ُعر

اللqغويq بينهم̀`````ا. ول باأ�س, هنا, يف احلديث 

  .kعنهما قليال

ياق  rد uاأحمد فار�س ال�ش qن
أ من املتsفق علي¬ ا

أن�شاأ عام  قt ل¬ غبار. ا nغ̀`````ة ل يُ�شqبالل kكان عاملا

�شتانة, �شحيفة  1861 )وقيل: 1860( يف  الآ

)اجلوائ̀`````ب( التي عا�شت KالKاk وع�رشين �شنة 

 íر وا�شKأ , وكان له̀`````ا ا
)35(

حتى ع̀`````ام 1884

 ل ينكر√ 
q
دبي حياء اللqغ̀`````ويq والأ يف حركة الإ
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 )36(
 املزاج(

q
̀`````¬ كان )ع�شبي qغري جاحد. ولكن

̀`````د عبد  qحه̀`````ا حمم sة, و�ش`````̀ qذا طبيع̀`````ة خا�ش

ق للنu†شال والعرا∑  pالغني ح�شن فق̀`````ال: )ُخل

واÿ�شام والهé̀`````اء, وكان ذل∂ طبيعة في¬, 

عnل من  nم̀`````ع غري√ ج kد معرتكاéى اإذا مل ي`````̀ qحت

نف�ش¬ ‹الk للعرا∑. وكان �شديد احل�شا�شيqة, 

زاk للغ†شب من اأدنى �شيء. فاإذا غ†شب  uمتوف

 kاءéجام غ†شب¬, ونفث حمم غي¶¬, ه sشب�

بqاk مقذع̀`````اk, و�شتيمة بذيÄة. وكانت  nو�ش ,kا qم̀`````ر

Kروت̀`````¬ اللqغويqة الغزي̀`````رة تواتي̀`````¬ دائماÃ kا 

نq طبيعة 
أ نq ا q¶وال .

)37(
ي�شعف¬ يف هذا ال�شبيل(

أ�شعلتا  ا ̀`````ة الوا�شعة  qغويqالل دياق ومعرفت¬  qال�ش

دn نا�شيف  nقnح̀`````ني ن qغويqقد اللqفتي̀`````ل نقد الن

أبا  ( ا
q
نq )نا�شي̀`````ف اليازجي

أ . ذل∂ ا
q
اليازج̀`````ي

دياق بق�شيدة  qال�ش nì nد nم ) q
)اإبراهي̀`````م اليازجي

 kانيةK عن ال̀`````وداد بينهما. وحني ن�رشها uتُعرب

م لها بقول¬: )وقال Áدì اأحد  sيف ديوان̀`````¬ قد

دياق )له̀`````ذا التqنكري  qدباء(, فغ†ش̀`````ب ال�ش الأ

 ïي qم̀`````ن ال�ش kمق�شودا √ qهي̀`````ل ل̀`````¬, وعدéqوالت

نا�شي̀`````ف. وبه̀`````ذا ف�شد جوq ال̀`````وداد ما بني 

ديق̀`````ني, وقامت املع̀`````ار∑ بينهما, وكان  qال�ش

دياق و�شحيفة  qميدانها جريدة اجلوائب لل�ش

. وان†ش̀`````مs اKنان  qاجلنان لبطر�̀`````س الب�شتاين

يï اأحمد فار�س  qم̀`````ن علماء امل�شلمني اإىل ال�ش

انت�ش̀`````اراk ل¬ ومناجدة, وهما ال�شيï اإبراهيم 

�شري, وكانا من  يï يو�ش̀`````ف الأ qح̀`````دب وال�ش الأ

أي†ش̀`````اk, ووقف كلt واحد من  علماء النه†شة ا

وائر.  qس بخ�شوم¬ الد�sلء يف املعركة يرتبDهو

 ق�شيدت¬ التي 
q
يï اليازج̀`````ي qا ن¶̀`````م ال�ش qفلم

مطلعها:

pOƒ``̀ dƒ``̀Ã  rìô```̀Ø```̀J  ’h  kÉ```̀à```̀ r«```̀ ne  p∂``̀Ñ``̀J  ’

pOh tó````∏````d oOƒ``````dƒ``````ŸGh Oh tó````̀ ∏````̀ d oâ```̀ r«```̀ŸÉ```̀a

أ�شماها  �شري, وا انتقدها ال�شيï يو�شف الأ

خري̀`````ة: الق�شيدة  qم وال�ش tهكsعل̀`````ى �شبي̀`````ل الت

وديqة. ومات ال�شيï نا�شيف اليازجي �شنة  tالد

أ�شياء... ومل  دي̀`````اق من¬ ا q1871 ويف نف�س ال�ش

 
q
دياق اأن ي�شكت عن رKاء اليازجي qي�شتطع ال�ش

يف �شحيف̀`````ة اجلوائب, ولك̀`````نq طبيعة ُطوrل 

اللq�شان في̀`````¬ حملت¬ على اأن ينتقد√ لغويqاk يف 

كrُر املحا�شن في¬ اأوىل من ت�شيtد  pمق̀`````ام كان ذ

امل�ش̀`````اوÇ... ومن نقد√ ل¬ تخطÄت¬ يف �شبط 

كلم̀`````ة: فطحل الت̀`````ي وردت يف كتاب: ‹مع 

اء  qالبحرين لليازج̀`````ي م†شبوطة ب�شكون الط

واب –ريكه̀`````ا. ولعلq ذل∂ من اأخطاء  qوال�ش

 
q
̀`````ع... فق̀`````ام ال�شيï اإبراهي̀`````م اليازجي rب sالط

يدافع عن وال̀`````د√ وينت�رش ل¬ على �شفحات 
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. وهنا  qشحيفة اجلن̀`````ان لبطر�س الب�شت̀`````اين�

تُ̀`````¬, ففتí �شدر جوائب¬  s pدياق �رش qعادت لل�ش

يï اإبراهيم  qويف ال�ش qب̀`````اب يف الب�شت̀`````اين uلل�ش

 qد qبالر qغ̀`````ويqقد اللqالن sرد ¬qن
أ , ول̀`````و ا

q
اليازجي

 .
)38(

اللqغويq لكان اأكرم(

ة التي �رشدها حممد عبد  qت�شري هذ√ الق�ش

نq نقد النqقد برز 
أ  اإىل ا

)39(
الغني ح�شن وغري√

حمد   لأ
)40(

عام 1871 يف �شحيفة )اجلوائب(

فار�س ال�شدياق, ويف �شحيفة )اجلنان( لبطر�س 

, ا�شتéابة لدوا´ �شخ�شيqة, هي, 
)41(

qالب�شتاين

دياق, اعتداد√ بذات¬ وغرام¬  qشبة اإىل ال�ش�qبالن

باملعار∑ وامل�شاجالت, وبالنq�شبة اإىل اإبراهيم 

باب  qأبي̀`````¬ وحما�شة ال�ش  دفاع¬ عن ا
q
اليازجي

خ�شيqة مل توuKDر يف  qواعي ال�ش qالد qن
أ عند√. بيد ا

يnم¬ عند اليازجي حني راì ينتقد  pقد وقqلغة الن

دياق يف )�̀`````رش الليال يف القلب  qاأخط̀`````اء ال�ش

 kاqمو�شوعي ,kأ�شلوب̀`````¬ هادئا بدال(, فبقي ا والإ

 .
)42(

دي̀`````اق املنقود qفي¬ اح̀`````رتام لل�ش ,kا`````̀ qعلمي

دياق  qة عن̀`````د ال�شqخ�شي qواع̀`````ي ال�ش qا الد`````̀ qم
أ ا

يnم¬  pقد وقqيف لغ̀`````ة الن kاqشلبي� kريا`````̀Kأ ̀`````رتr تا sKأ فا

 املنقود, 
q
عند√, ف̀`````كان فيها اإلغاء لليازج̀`````ي

باب والعنف.  uوتوهني ل¬, و�شيء كثري من ال�ش

فاهة  qدي̀`````اق, )�شاحب ال�ش qفه̀`````و, يف راأي ال�ش

الكربi, والقذ± والفرتاء. وقد بلغني ‡ن 

�شواق, واأولد  أه̀`````ل الأ أنq¬ من ا ̀`````ق بكالم¬ ا nKيو

دياق, ابن الثqانية  qال�ش qن
أ . ويبدو ا

)43(
ق̀`````اق( uالز

آنذا∑, خ̀`````دم باأ�شلوب̀`````¬ العنيف,  ت̀`````ني ا qوال�ش

 ,
q
̀`````ة, اإبراهي̀`````م اليازجي qقديqوقيم¬ غ̀`````ري الن

ابعة والع�رشين من  qاوز الر`````̀éالفتى الذي مل ي

وىل هي حفز√ اإىل  متني, الأ rد pآنذا∑, خ عمر√ ا

أبي¬ وت�شويب ما وقع فيها من  مراجعة كتب ا

, والثqانية اإك�شاب¬ 
)44(

اأغالط متهيداk لطباعتها

هرة يف املعرف̀`````ة اللqغويqة, واملو�شوعيqة يف  qال�ش

م̀`````وq يف قيم اح̀`````رتام املنقود  tالعر�̀`````س, وال�ش

وتقدير√ واحلفا® على مكانت¬ وعدم امل�شا�س 

 íت¬. �شحيqجانب من جوان̀`````ب �شخ�شي qي
ب̀`````اأ

�س عبد الرحمن �شالم على  sدياق حر qال�ش qن
أ ا

 الذي ردs في¬ 
)45(

وهام( تاأليف كتاب )دفع الأ

�س ميخائيل  sكما حر ,
q
على اإبراهيم اليازجي

 على تاألي̀`````ف كتاب اآخر يف 
)46(

̀`````د qي qعبد ال�ش

 عنوان¬: )�شلوان 
q
الردq على اإبراهيم اليازجي

 ,
)47(

)
q
دq على اإبراهيم اليازجي qي يف الرéال�ش

خا  qهذين الكتابني ر�ش qن
أ أي†شاk ا حيí ا qال�ش qولكن

مهما  sتني قدqدمتني اللÿب�ش̀`````كل غري مبا�رش ا

 kواأ�شاف̀`````ا اإليهما اأن�شارا ,
q
دياق لليازجي qال�ش

دياق. واإذا  qعلى ال�ش qد qشاركوا يف الر� 
q
لليازجي
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أنq¬, وهو   قد �شع̀`````ر با
q
كان اإبراهي̀`````م اليازجي

دياق  qأ�شلوب ال�ش فتى, غري قادر على ‹اراة ا

 qة, فاإنqقديqوقيم¬, فان�شحب من امل�شاجلة الن

 مل ين�شحب من مواجهة 
)48(

qشعيد ال�رشت̀`````وين�

دي̀`````اق, بل انتقد كتاب̀`````¬: )غنية الطالب  qال�ش

 qمK ,يف عدد من املقالت 
)49(

ومني̀`````ة الراغب(

ائب يف  qهم ال�ش sا√: )ال�ش sجمعه̀`````ا يف كتاب �شم

د  sوهذا ما جد .
)50(

ال̀`````ب( qة غنية الط`````̀Äتخط

دم̀`````اء امل�شاجل̀`````ة اللغويqة, فانت�̀`````رش يو�شف 

ألي̀`````ف كتاب ردs في¬ على  دياق بتا qشري لل�ش� الأ

 .
)51(

هم( qه̀`````م لل�ش qال�ش qا√: )رد`````̀ sتوين, �شم qال�رش

دياق,  qح̀`````دب لل�ش كما انت�̀`````رش اإبراهي̀`````م الأ

ا√:  qفي¬ عل̀`````ى ال�رشتوين, �شم qرد kف كتابا`````̀ qأل فا

)ردq ال�شهم عن الت�شويب واإبعاد√ عن مرمى 

ع  séوهذا م̀`````ا �ش .
)52(

̀`````واب بالتqقري̀`````ب( qال�ش

 عل̀`````ى امل�شاركة من جديد 
q
اإبراهيم اليازجي

وىل,  لة لالأ uانية اجلديدة املكمqيف امل�شاجلة الث

, انت�ش̀`````اراk ل�شعيد  qومع̀`````¬ بطر�س الب�شت̀`````اين

, دون اأن ت̀`````دلq امل�شاجل̀`````ة الثqانية  qال�رشت̀`````وين

وىل  عل̀`````ى �شيء مغاير مل تعرف̀`````¬ امل�شاجلة الأ

يnمهما  pقد, ويف قqقد ونق̀`````د النqأ�شلوب الن يف ا

̀`````ة يف تاأريï نقد النqقد  qق qكانت الد rواإن ,kمع̀`````ا

ابقة  qع الكتب ال�ش rم nبغية ج 
)53(

qاأينqتدعو اإىل الت

م على طبيعة  rها ودرا�شتها قبل اإ�شدار ُحكqكل

القيم النqقديqة فيها.

خر لنقد النqقد اللqغويq يف  Œلqى الوج¬ الآ

 qه¬ حممد �شليم اجلندي sالذي وج qغويqقد اللqالن

لكتاب )لغة اجلرائد( يف �شحيفة )الفيحاء( 

 
q
�ش̀`````ي rم pق�شطاك̀`````ي احل qع̀`````ام 1924, ويف رد

 kعلي̀`````¬ يف ‹لة )منريفا( عام 1924 انت�شارا

. وقد ردs اجلنديq على النqقد الذي 
q
لليازجي

q اإلي¬, K̀`````مq اأ�شا± اإىل نقد√ 
ه̀`````¬ احلم�شي sوج

  نقدات اأخرi, وطبعها 
q
 واحلم�شي

q
اليازجي

ا√ )اإ�شالì الفا�شد من لغة  sها يف كتاب �شمqكل

حُت طبيعة  sاجلرائد( ع̀`````ام 1925. وقد و�ش

متي لتحرير )لغة  qيف مقد 
q
النqقد عند اليازجي

يء نف�ش¬ بالنu�شبة اإىل  qاجلرائ̀`````د(, وفعلُت ال�ش

 
q
�شي rم pوق�شطاكي احل qد �شليم اجلن̀`````دي qحمم

مت̀`````ي لتحرير )اإ�ش̀`````الì الفا�شد من  qيف مقد

�شارة اإىل  لغ̀`````ة اجلرائ̀`````د(. واأكتفي هن̀`````ا بالإ

 . qغويqقد اللqة حلركة نقد الن`````̀ qللت العام qالد

 بعد ن†شé¬, وزيادة 
q
نq اإبراهيم اليازجي

أ ذل∂ ا

معارف¬ اللqغويqة وقراءات¬, وعمل¬ يف �شحيفة 

, و‹لqة )النéqاì( ليو�شف  qاجلنان( للب�شتاين(

 ,)ìي¬ –رير ‹ل̀`````ة )امل�شباqلف̀`````ون, وتول sال�ش

بيب( م̀`````ع ب�شارة زلزل  qة )الطqواإ�ش̀`````دار√ ‹ل
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وخليل �شع̀`````ادة, و‹لqة )البي̀`````ان( مع ب�شارة 

ياء( يف م�رش عام  qة )ال†شqزلزل, واإن�شائ¬ ‹ل

 kشا� uغ̀`````ة, متمرqمن الل kشليع̀`````ا� í`````̀1898, اأ�شب

, حري�شاk على العروبة 
q
حف̀`````ي tيف العمل ال�ش

وتنقية لغة الُكتsاب من اللqحن. و�شار, نتيéة 

ذل∂ كلq¬, )ي̀`````اأمل ‡ن يرتكب غلطاk لغويqاk اأمل¬ 

‡̀`````ن ي�شيء اإلي¬ مبا�رشة. فما كان يغفل عن 

i اإلي̀`````¬ من الكتب  nدrنق̀`````د مع¶م م̀`````ا كان يُه

 qنوي̀`````¬ ب�شاحب¬. وكلqاجلديدة لتقري¶¬ والت

ذل∂ حتqى ل يعبث باللqغة عابث. وكان اأق�شى 

وىل, ويرد  اأماني¬ اأن يُعيد اإىل اللqغة بهéتها الأ

 Ëالقو èهsاب الع�̀`````رش اإىل النsة من ُكتÄا�شqالن

رة  sمن الحتفا® بقواعده̀`````ا واأ�شولها املقر

هات املعاجم وكت̀`````ب البالغة املعروفة  qم
أ يف ا

. وعلى 
)54(

لفا®( ة التqعبري وف�شاحة الأ qب�شح

 
q
مات الغالبة على اليازجي uال�ش qن

أ غم من ا qالر

ة واحرتام  qق qن̀`````اة والد يث والأ qي¬ بالرqهي –ل

 ¬qاج, فاإنéاملنقودين واملرونة يف قواعد الحت

 
)55(

خرية والعنف qاإىل قليل من ال�ش kجلاأ اأحيانا

يف �شل�شل̀`````ة مقالت¬ يف الطبيب, Kمq رجع اإىل 

�شيلة الغالبة علي¬ يف  طبيعت¬ املو�شوعيqة الأ

ياء(, وهي املقالت  qشل�شلة مقالت¬ يف )ال†ش�

 s∂التي جمعها يف كتاب )لغة اجلرائد(. ول�ش

q اإىل لغة 
ه̀`````¬ اليازجي sق̀`````د الذي وجqالن qن

أ يف ا

̀`````اب يف املق̀`````الت الكث̀`````رية املت�شل�شل̀`````ة,  sالُكت

 ومقالت 
)56(

أغ̀`````الط الع̀`````رب( كمق̀`````الت )ا

ع من املéالت  nمéُمل ي ,
)57(

)اأغالط املولsدين(

ح̀`````ف التي نُ�رش فيه̀`````ا ماعدا مقالت  tوال�ش

آنذا∑, نار نقد  أ�شعل, ا لغة اجلرائ̀`````د. ولكنq¬ ا

م¬  sق̀`````د, دون اأن يعني ذل̀`````∂ اإغفال ما قدqالن

يuد  qو± وعب̀`````د ال�شqش̀`````ري و�رش� دي̀`````اق والأ qال�ش

 qواجلندي 
q
�ش̀`````ي rم pواحل

 )58(
أر�ش̀`````الن و�شكيب ا

 qكنن̀`````ي القول اإنÁقد. وqوغريه̀`````م لنق̀`````د الن

حركة نق̀`````د النqق̀`````د التي نه†س به̀`````ا هوDلء 

أ�شتطيع اإيéازها يف  اللqغويqون دلqت على اأمور ا

تية: النqقاط الآ

واعي  qقد بالدqة نقد النq1- ارتبطت فعالي

̀`````ة غالباk, فكانت تعبرياk عن اعتقاد  qخ�شي qال�ش

أ�شاء اإىل مكانتهم  نq النqقد اللqغويq ا
أ اأ�شحابها ا

واعي  qهذ√ الد qن
أ غم من ا qو�شمعتهم. وعلى الر

تها  qة كانت متباينة يف طبيعتها وحدqخ�شي qال�ش

أKناء نقد النqقد, فاإنqها  اد يف ا qقqتها بني الن qودق

 kاأمرا qغويqق̀`````د اللqيف حركة نقد الن rت`````̀Kاأحد

, واÿو±  qغويqقد اللqهو عدم قب̀`````ول الن ,kا qاإد

هليqت¬ 
√ اإهانة للمنق̀`````ود وم�شا�شاk باأ qمن¬, وعد

 sغ̀`````ة والكتابة. وقد يُف�رشqومكانت¬ يف عامل الل
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, ب̀`````ل تراجع¬ يف  qغويqق̀`````د اللqنق̀`````د الن Dو`````̀ tتلك

ر بني  uبط املبك qالعقود الالحقة اإىل ه̀`````ذا الر

ات النqاقدة واملنقودة. qقد والذqالن

 qغويqقد اللqأ�ش̀`````اءت بدايات نق̀`````د الن 2- ا

خت  sة اإ�شاءة بالغة حني ر�شqقديqاإىل القي̀`````م الن

خر, من خالل توهين¬ وت�شفي¬  قيمة اإلغاء الآ

أ النqع̀`````وت, بغية النت�شار  آرائ̀`````¬ ونعت¬ باأ�شوا ا

نq النqقد يحيا بقيمة العرتا± 
أ علي¬. ذل̀`````∂ ا

أي¬,  عالء من مكانت¬ ورا خر املنق̀`````ود, والإ بالآ

̀`````ة. فال نقد دون  qغويqرائ¬ الل
آ قبل مناق�ش̀`````ة ا

 lشخ�س� ¬`````̀ qأن اح̀`````رتام املنق̀`````ود, والعرتا± با

اآخُر ع̀`````ار±l عاملl �شاحُب راأي وخربة ووجهة 

ن¶̀`````ر. واملنقود, قب̀`````ل ذل∂ وبع̀`````د√, اإن�شان 

ل̀`````¬ اأحا�شي�س وعواطف وكرام̀`````ة, ل بدs من 

رائها  مراعاتها وتقديرها قبل توجي¬ النqقد لآ

نq بدايات نقد النqقد 
أ ̀`````ل اإ›s ا sة. ويخي`````̀ qغويqالل

خر حني جلاأت  خت املبالغ̀`````ة يف اإلغاء الآ sر�ش

اإىل التsحزtب ومراعاة اÿلفيqات غري النqقديqة 

�شري  اأحيان̀`````اk, كما هي احلال يف –̀`````زtب الأ

دياق,  qأر�ش̀`````الن لل�ش يqد وا qو�ش̀`````الم وعب̀`````د ال�ش

 qوالب�شتاين  
q
�̀`````رشtو± واحلم�ش̀`````ي و–̀`````زtب 

نq العقود الالحقة 
أ . كما يُخيsل اإ›s ا

q
لليازج̀`````ي

فتr هذا التsح̀`````زtب, واتs�شعت في¬, وزادت  sتلق

 kوكان ذل∂ عامال .
q
لب̀`````ي qر√ ال�شKأ ت¬ وا sمن حد

اآخر من عوامل تراجع نقد النqقد اللqغويq يف 

العقود املذكورة.

3- جل̀`````اأ النqقد اللqغ̀`````ويq اأحياناk اإىل عدم 

ت�شمية املنق̀`````ود, بغية الن�رشا± اإىل الهد± 

, وهو ت�شويب اللqح̀`````ن وتنقية اللqغة  qغ̀`````ويqالل

اد عبارات  qقqا�شتعمل الن sمnK من �شوائب¬. ومن

خر, ومن ذل∂  من نحو: )يقول̀`````ون, وقول الآ

قولهم, وقول بع†شه̀`````م...(. وهذ√ العبارات 

تr عن وج¬ م†شيء  sعرب nاملنقود qم`````̀ nالتي مل تُ�ش

يح�ش̀`````ن اتqباع¬ يف النqق̀`````د اللqغويq احلديث, 

قدمون, كاأبي بكر  اد اللqغ̀`````ة الأ qبع¬ نقqكم̀`````ا ات

(, واحلريريq يف  qيف )حلن الع̀`````وام qبي̀`````دي tالز

(, وابن  qوا�̀`````سÿا�̀`````س يف اأوهام ا qة الغو qدر(

 يف )بحر العوام فيم̀`````ا اأ�شاب في¬ 
q
احلنبل̀`````ي

, ول املفيد, اأن  qاإذ لي�س من امله̀`````م .) qالع̀`````وام

ي�شري النqاقد اإىل ا�شم الكاتب الذي اأخطاأ, بل 

امله̀`````مq واملفيد اأن ي�شري ناقد اللqغة اإىل اÿطاأ 

√ ليتéنsب¬ املنقود وغ̀`````ري√ من العرب,  nوح̀`````د

نq اإغفال ا�شم املنقود يُبعد احلرج 
أ ف†شالk عن ا

واحل�شا�شيqة الفرديqة, ويéعل هد± ت�شويب 

يq �شيء اآخر. وهذا ما 
م̀`````اk على اأ sحن مقدqالل

 يف )لغة اجلرائد(, 
q
فعل¬ اإبراهيم اليازج̀`````ي
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أ�شع̀`````د داغر يف )تذكرة الكاتب( حني جلاأا  وا

أ�شماء املنقودين يف كتابهما. بيد  اإىل اإغفال ا

 واجلنديq مل يغف̀`````ل كلw منهما 
q
نq احلم�ش̀`````ي

أ ا

أKناء نقد النqقد, فكان  خر يف ا ا�ش̀`````م زميل¬ الآ

ب¬,  tال± بينهما, وت�شعÿة ا qيف حد kذل∂ �شببا

ألفا® التوهني في¬. و�شيادة قدر من ا

اد اللqغة من �شيء  q4- انطل̀`````ق اختال± نق

, ه̀`````و عدم التqف̀`````اق على قواعد 
q
مو�شوعي

د واملرن,  uها. فكان فيهم املت�شدqاج كل`````̀éالحت

د  tرها وتعدqمن بتطوDغة واملوqمن بثبات اللDواملو

امل�شمو´   ß`````̀فqبالل  ∂`````̀ uواملتم�ش م�شتوياته̀`````ا, 

̀`````ال اإىل القيا�س على  sد واملي sاملح̀`````د íالوا�ش

م̀`````ا ل¬ وج¬ يف اللqغة. وق̀`````د ورث نقد النqقد 

هذا التqباين والخت̀`````ال± يف الراأي وقواعد 

هات اللqغة  qم
أ الحتéاج يف زمن مل تكن في̀`````¬ ا

هات  qم
ع̀`````ت كلqها بعُد. ولكنq ه̀`````ذ√ الأ pقد ُطب

ت ‹امع  sو�شد ,kدا`````̀ uجي kن –قيقا قت الآ uُحق

اللqغ̀`````ة العربيqة النqق�س يف قواعد الحتéاج, 

مة  qت عنها مقد sومال̀`````ت اإىل املرونة التي عرب

آمن̀`````ت املéامع اللqغويqة  )املعéم الو�شيط(, وا

̀`````ة بتوافر امل�شتويات يف اللqغة بدلk من  qالعربي

أ  امل�شتوi الواح̀`````د الثqاب̀`````ت, واعتمدت مبدا

التqطوtر يف اللqغ̀`````ة وما ارتبط ب¬ من احلاجة 

 ي عن �شqخلqاإىل مواكب̀`````ة الع�̀`````رش دون الت

̀`````ة الف�شيحة. وزال, نتيéة ذل∂  qغة العربيqالل

 الذي �شبsب اختال± 
q
كلq¬, العامل املو�شوعي

اد اللqغ̀`````ة, ولكنq احلاجة اللqغويqة اإىل النqقد  qنق

ة يف احلياة اللqغويqة  qقد ما زالت ما�شqونقد الن

مل  العربيqة, تبع̀`````اk لبقاء اللqحن و�شيوع¬. والأ

 kاqمو�شوعي kاحلاجة اجلديدة عامال íاأن تُ�شب

يُحيي Kانيةk النqقد اللqغويq ونقد النqقد.

5- انطلق نقد النqق̀`````د اللqغويq من عامل 

 rفت pة( التي ُو�شqان, هو )املعياري`````̀K 
q
مو�شوعي

بها اللqغ̀`````ة العربيqة الف�شيحة نتيéة حر�شها 

واب واÿطاأ.  qبني ال�ش qغويqميي̀`````ز اللqعلى الت

اد اللqغ̀`````ة العربيqة  qنق qن
أ غ̀`````م م̀`````ن ا qوعلى الر

اختلف̀`````وا يف بع†̀`````س جوان̀`````ب ه̀`````ذا املعيار, 

خر, فاإنq ذل∂ مل يوuKDر  دوا يف بع†شها الآ sوت�شد

أsKر فيها  أK̀`````رياk �شلبيqاk, بل ا يف اللqغ̀`````ة العربيqة تا

أK̀`````رياk اإيéابيqاk, اإذ �شم̀`````í باملحاف¶ة عليها,  تا

دون اأن ينف̀`````ي قابليqته̀`````ا للتط̀`````وtر ومواكبتها 

أنq¬ ل  حاجات الع̀`````رب اجلديدة. فب̀`````دا لنا ا

̀`````ة معياريqة,  qغة العربيqعيب يف اأن تك̀`````ون الل

وnال تاريخها املعرو±. وقد  nفهذ√ طبيعتها ط

نq اأ�شحاب¬ 
ز نقد النqقد هذ√ املعياريqة; لأ sع̀`````ز

موDمنون بهذ√ امليزة املعياريqة اللtغويqة العربيqة 
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واإن اختلف̀`````وا يف بع†س جوانبها, راغبون يف 

       .kأو كثريا بقاء عليها واإن نقدوها قليالk ا الإ

 )kاqتطبيقي( qغ̀`````ويqقد اللq6- كان نق̀`````د الن

(, ي�ش̀`````ري النqاقد في¬ اإىل اÿطاأ  qغري )ن¶ري

̀`````واب ان�شياعاk للمعياريqة التي  qوي�شفع¬ بال�ش

ابقة, ويروì يُعلuل  qاأ�رشُت اإليها يف الفقرة ال�ش

أي̀`````¬ بال�شتناد اإىل كتب اللqغ̀`````ة ومعاجمها,  را

ويب̀`````دو ‹ته̀`````داÃ kقدار اإحاطت̀`````¬ Ã�شادر 

̀`````اد اللqغة يف  qة. وقد تفاوت نق`````̀ qغة العربيqالل

اإيé̀`````از النqقد وتف�شيل¬, ويف اعتمادهم على 

بع†س امل�ش̀`````ادر دون بع†̀`````س, ويف موازنتهم 

راء, ويف انتهائهم اإىل  قوال والآ اأحياناk بني الأ

أو ترجيí راأي على اآخر. ولكنqهم  وجهة ن¶ر ا

كان̀`````وا, يف احلالت كلqها, flل�شني للتqطبيق, 

ل يبتعدون عن̀`````¬, ول يغرقون يف التqعليالت 

د  sة, فحد qق qش̀`````م بع†شه̀`````م بالد�qة. وات`````̀ qري¶qالن

فح̀`````ة يف امل�شادر التي  qة واجلزء وال�ش qامل̀`````اد

أي¬.  لn اقتبا�شاk منها يوDيuد را nقnأو ن رجع اإليه̀`````ا, ا

نq نقد النqقد ل ي�شتقيم 
أ وهذا كلq¬ دليل على ا

 ,
q
أم̀`````ر√ اإذا مل يقم النqاق̀`````د, يف نقد التqطبيقي ا

أKناء نقد  راء واملوازنة بينها يف ا با�شتق�شاء الآ

النqقد قب̀`````ل اأن ينتهي اإىل وجهة ن¶ر تراعي 

�ش العربيqة, و–افß يف الوقت نف�ش¬ على 

ات¬,  qدéمفهوم خدمة الع�رش احلديث وم�شت

آفة التqباين يف  وتُخلu�̀`````س النqقد اللqغويq م̀`````ن ا

التqخطÄة والتq�شويب.

7- الالف̀`````ت للنq¶̀`````ر اأن ت�ش̀`````دق عل̀`````ى 

بدايات النqقد اللqغويq ونقد النqقد يف الع�رش 

كتور  qاحلدي̀`````ث املالح¶̀`````ة التي ذكره̀`````ا الد

اأحم̀`````د حممد قدور حول كت̀`````ب اللqحن حتqى 

ة بندرة  qالق̀`````رن العا�رش, وهي مالح¶ة خا�ش

�شوات, وكÌتها  ̀`````و والأ rحqحن يف النqاأمثلة الل

لل̀`````ة. وهذ√ املالح¶ة غري  qوالد ±r sيف ال�رش

اد لحق̀`````وا اللqحن يف  qقqالن qن
أ غريبة. ذل̀`````∂ ا

النq�شو�س املكتوبة ومل يالحقو√ يف النq�شو�س 

املنطوقة. ومن nKمq خل̀`````ت اأمثلتهم من اللqحن 

�شوات, دون اأن يعني ذل∂ عدم توافر  يف الأ

لي̀`````ل على ذل∂  qش̀`````وات. والد� اللqح̀`````ن يف الأ

أ�شعد داغر اللqحن عند اÿطباء يف  مالحقة ا

كتاب¬ )تذكرة الكاتب(, ومالحقة عبد القادر 

مر  فمام(. كذل̀`````∂ الأ  )ع̀`````Ìات الأ
q
املغرب̀`````ي

بالنq�شب̀`````ة اإىل اللqحن يف النqحو. فمعيار النqحو 

دة, واملنقودون ُكتsاب  sل¬ قواع̀`````د حمد ,íوا�ش

خطاء في¬ نادرة عندهم,  يéيدون النqحو, والأ

ولهذا كلq¬ كانت اأمثلة اللqحن يف النqحو نادرة 

يف النqقد ونق̀`````د النqقد, ماعدا م�شائل قليلة, 
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فعال باحلرو±.  أبرزها م�شاألة تعدية الأ من ا

للة فبديهيqة;  qوالد ±r sة اأمثلة ال�̀`````رشÌا ك`````̀ qم
أ ا

 qن
أ نq بناء الكلم̀`````ة مرتبط بدللتها. ويبدو ا

لأ

خطاء  أنتéت الأ فيqة هي التي ا qخطاء ال�رش الأ

 iغات اأخرuة, واإن كان̀`````ت هنا∑ م�شوqللي qالد

خطاء.    لهذ√ الأ

أsKر النqقد اللqغويq ونقد النqقد يف لغة  8- ا

آنذا∑, ف�شاعدها  حافة العربيqة النqا�شÄة ا qال�ش

بها  sمة, وقرéكاكة والع qس من الر�tخلqعلى الت

نnحها القدرة على التqالوDم  nم̀`````ن الف�شاحة, وم

م̀`````ع الع�̀`````رش دون ‹اف̀`````اة �ش̀````` العربيqة. 

±, بعد ذل∂  pبداية ما ُع̀`````ر ¬`````̀tوكان ذل̀`````∂ كل

حافة, وهي لغة قريبة من  sبعق̀`````ود, بلغة ال�ش

 rرش�nة, ف�شيحة, ق̀`````ادرة على نqاحلي̀`````اة اليومي

داب بني  م�شطلح̀`````ات العلوم والفن̀`````ون والآ

أنqها دليل حيويqة  اء العرب, ف†ش̀`````الk عن ا qالقر

اللqغة العربيqة الف�شيحة, ومالءمتها حاجات 

نq الفائدة 
أ ̀`````ل اإ›s ا sالع�̀`````رش احلدي̀`````ث. ويُخي

الثqانية التي جنتها احلياة العربيqة من النqقد 

اللqغ̀`````ويq ونقد النqقد بعد اإحياء اللqغة العربيqة 

�شهام يف  الف�شيحة واملحاف¶ة عليها, هي الإ

مر,  وqل الأ
أ حافة التي بدت, ا qابتدا´ لغة ال�ش

دة,  uعبري عن املع̀`````اين, مرتدqة عل̀`````ى التsع�شي

بعيدة عن الو�ش̀`````وì والب�شاطة والف�شاحة, 

rعان ما اقرتب̀`````ت �شيÄاk ف�شيÄاk من  nه̀`````ا �رشqولكن

 iم�شتو íفات, و‚حت يف اأن تُ�شب uهذ√ ال�ش

̀`````ة يف الع�رش  qغ̀`````ة العربيqم̀`````ن م�شتوي̀`````ات الل

احلديث.  

❁				❁				❁

نq بدايات 
أ ̀`````¬ اإىل ا qاأخل�̀`````س من ذل̀`````∂ كل

النqقد اللqغويq احلدي̀`````ث حر�شتr على تنقية 

لغ̀`````ة الُكتsاب من الأغالط التي ت�رشsبتr اإليها 

أ�شهمت يف اإحياء اللqغة العربيqة  ة, وا qمن العام

حافة.  sدقيق يف لغة ال�شqالف�شيح̀`````ة, ويف الت

نq الختال± يف بع†س قواعد الحتéاج 
أ بيد ا

, وهو نقد اأفاد احلياة  qغويqقد اللqنقد الن èأنت ا

أُ�شيب  �شا�شيqاk فيها. ولكنq¬ ا
أ ̀`````ة, بل كان ا qغويqالل

ات( و)التsحزtب( فاأخفق يف احرتام  qة )الذKبلو

 نوعاk من 
q
ï يف املéتم̀`````ع العربي sخر, ور�ش الآ

اÿ̀`````و± نابعاk من املزج ب̀`````ني توهني املنقود 

نq مرحلة البدايات 
أ نq ا q¶وت�شويب لغت̀`````¬. وال

ق يف كتب  uمازال̀`````ت –تاج اإىل درا�ش̀`````ات تُدق

النqق̀`````د اللqغ̀`````ويq ونقد النqق̀`````د, ويف املقالت 

حف, قبل اأن تُطلق اأحكام  tاحلبي�ش̀`````ة يف ال�ش

القيمة النqهائيqة عليها, وقبل اأن تنطلق منها 

اإىل درا�شة مرحلة النqقد القابلة, تل∂ املرحلة 

التي قادتها ‹امع اللqغ̀`````ة العربيqة, وانح�رش 

فيها البحث عن اللqحن يف لغة الُكتsاب.
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دب العربي احلديث مقدمة ودليل, دار �شادر, بريوت, ط1985/2, �س168, 169. و: د.حممد  دبية يف الأ الأ

ادي: حركة  qيو�ش̀`````ف ‚م: ف̀`````ن املقالة, دار الثقافة, ب̀`````ريوت د.ت, �س64 وما بعد. و: د.حممد �ش̀`````اري حم

عالم, دار الر�شيد, بغداد, 1980, �س364, 365. الت�شحيí اللغوي يف الع�رش احلديث, وزارة الثقافة والإ

د. �شبح̀`````ي ال�شال̀`````í: درا�شات يف فق¬ اللغة, دار العلم للماليني, بريوت, ط3, 1968, �س127. وقد اجتهد   -2

أ�شلوب  �شلي, وهو ا í اأن يكون انتقال¬, من معنا√ الأ qيف –ديد دللة )اللحن(, ورج íالدكت̀`````ور �شبحي ال�شال

أل�شنة  ق يف زمن متاأخر, بعد �شيو´ معنى اÿطاأ وحد√ على ا qطاأ, قد –قÿالتعب̀`````ري اأو طريقت̀`````¬, اإىل معنى ا

اللqغويني.   

ق عبد العزيز امليمني الراجكوتي كتاب الك�شائي, وطبعت¬ املطبعة ال�شلفية يف القاهرة عام 1387.  sحق  -3

بيدي, وطبعت¬ دار العروبة يف القاهرة عام 1964. tق رم†شان عبد التواب كتاب اأبي بكر الز sحق  -4

̀`````ق الدكتور حا” �شال̀`````í ال†شامن كتاب علي بن با› الق�شطنطيني, وطبعت¬ موD�ش�شة الر�شالة يف بريوت,  sحق  -5

ط3/ عام 1985.

الدار القومية للطباعة والن�رش, القاهرة 1966.  -6

دار املعار±, القاهرة 1967.  -7

وزارة الثقافة, دم�شق 1996.  -8

ق¬ هÔي�س توربيك¬ عام 1871م.   sشتانة عام 1299 ه`, وحق� ع الكتاب يف مطبعة اجلوائب يف الآ pُطب  -9

10- د. اأحم̀`````د حمم̀`````د قدور: م�شنفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى الق̀`````رن العا�رش, �س57. و: د.عبد العزيز 

ة  qمل�شطلحي )حلن العام kمط̀`````ر: حل̀`````ن العامة يف �شوء الدرا�شات اللغوية احلديثة, �س40. وان¶̀`````ر –ديدا

ة( يف: د.عبد العزيز مطر: يف النقد اللغوي, دار قطري بن الفéاءة للن�رش والتوزيع, الدوحة,  qا�شÿوحلن ا

قطر, 1987, �س153, 154. 

11- ان¶̀`````ر تف�شيالت قواعد الحتé̀`````اج يف: جالل الدين ال�شيوطي: القرتاì يف عل̀`````م اأ�شول النحو, –قيق: 

د.اأحمد احلم�شي و: د.حممد اأحمد قا�شم, جرو�س بر�س, طرابل�س, لبنان, 1988, �س36 وما بعد. و: �شعيد 

فغاين: يف اأ�شول النحو, مطبعة جامعة دم�شق, دم�شق 1964, �س5 وما بعد. و: �شالì الدين الزعبالوي:  الأ

أKر  م�شال̀`````∂ القول يف النق̀`````د اللغوي, ال�رشكة املتحدة, دم�شق, 1984, �س10 وما بع̀`````د. و: د.م�شعود بوبو: ا

 iاج, وزارة الثقافة, دم�شق, 1982, �س56. وهنا∑ من يرéالدخي̀`````ل على العربية الف�شحى يف ع�رش الحت

خذ عن اأعراب البوادي هو منت�شف القرن الرابع الهéري. ان¶ر: د.عبد العزيز مطر:  اأن احلد الزمني لالأ

يف النقد اللغوي, �س38, 39.

فغاين: يف اأ�شول النحو, �س16. 12- �شعيد الأ

لفا® التي ا�شتعمله̀`````ا النا�س قدÁاk بعد ع�رش الرواي̀`````ة. ان¶ر مقدمة املعéم  13- امل̀`````راد باألف̀`````ا® املولsدين الأ

الو�شيط, �س16.

ä’É```````M E’G
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فغاين: يف اأ�شول النحو, �س66. 14- �شعيد الأ

15- د. اأحمد حممد قدور: م�شنفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العا�رش, �س62 )بت�رش±(.

أ�شع̀`````د خليل داغر )ت1353 ه`/1935م(, اأديب ولغوي لبناين. م̀`````ن كتب¬: تاريï احلرب الكربi, مذكرات  16- ا

ع يف القاهرة,  pمدام ا�شكويث )ترجمة(, مذكرات غليوم الثاين )ترجمة(. اأما كتاب¬ )تذكرة الكاتب( فقد ُطب

وىل من ‹لة )امل†شمار(,  مطبعة املقتطف, عام 1923, وكان الكتاب نُ�رشp مقالت م�شل�شلة يف اأواخر ال�شنة الأ

أ�شعد  ج̀`````زاء التي �شدرت من املéلة يف �شنتها الثانية, بالعنوان نف�ش¬: تذكرة الكاتب, Kم اأ�شا± اإلي¬ ا ويف الأ

�شبوعية وال�شهرية وبع†س الكت̀`````ب ودواوين ال�شعر,  داغ̀`````ر م̀`````ا عÌ علي¬ يف ال�شحف اليومية واملé̀`````الت الأ

أ�شعد داغر عام  وطبع̀`````¬ بعن̀`````وان: تذكرة الكاتب. اأما ‹لة امل†شمار فقد اأ�شدرها خلي̀`````ل وحبيب داغر ابنا ا

1921 وعا�شت نحواk من �شنتني.

أنها الطبعة  أ�شع̀`````د داغ̀`````ر: تذكرة الكاتب, دار الرائ̀`````د العربي, بريوت, 1983, �س8. )ذك̀`````رت دار الرائد ا 17- ا

الثاني̀`````ة, وال�شواب اأن الطبعة الثانية �شدرت عام 1933 عن املطبعة الع�رشية يف القاهرة. ولعل طبعة دار 

الرائد هي الثالثة(.

ا ابن كمال با�شا فه̀`````و اأحمد بن �شليمان بن كمال با�شا )ت940ه`/ qم
أ ̀`````ع الكت̀`````اب يف دم�شق عام 1925. ا p18- ُطب

�شل, م�شتع̀`````رب. من كتب¬: ‹موعة ر�شائ̀`````ل, ر�شالة يف الكلمات  1534م( قا�̀`````س عامل باحلدي̀`````ث, تركي الأ

 .íالعربية, تغيري التنقي

بي̀`````دي, دار العروبة, القاهرة 1964,  tبي بكر الز 19- د. رم†ش̀`````ان عب̀`````د التواب: مقدمة –قيق )حلن العوام( لأ

�س4.

لو�شي )ت1270ه`/ 1854م( لغوي عراقي. من كتب¬: ك�شف الطرة عن الغرة. ويُقال  20- �شهاب الدين حممود الآ

اإن هذا الكتاب اأول كتاب يف النقد اللغوي يف الع�رش احلديث.

ا �شاكر �شقري )1266/ 1314-1850/ 1896( فهو كاتب روائي  qم
أ ع الكتاب يف بعبدا, لبنان عام 1891. ا p21- ُطب

ن�شاء,  أ�شاليب العرب يف �شناعة الإ باح̀`````ث لبناين. من كتب¬: ل�شان غ�شن البان يف انتقاد العربية الع�رشية, ا

فكار.   زهار, م�شباì الأ نفí الأ

 ìش̀`````ري )1307/1232-1889/1817( �شاعر كاتب فقي¬ لبناين. من كتب¬: رائ†س الفرائ†س, �رش� 22- يو�ش̀`````ف الأ

اأطواق الذهب, اإر�شاد الورi يف تخطÄة جو± الفرا )يف نقد كتاب: نار القرi يف �رشì جو± الفرا لنا�شيف 

اليازجي(. 

أبو√ )جرج�س ال�شفدي(  23- هو عبد الرحمن �شالم )1288/ 1360-1871/ 1941( اأديب �شاعر لغوي لبناين. ا

ى:  sأ�شلم على يد اأ�رشة )�شالم(, وتزوج فتاة منهم, وانت�شب اإليهم, وت�شم من م�شيحيي �شفد, نزì اإىل بريوت وا

 kشليعا� íحممد �شليم املهتدي. اأما ابن¬ عبد الرحمن �شالم فقد ُولد يف بريوت, وتلقى علوم¬ فيها حتى اأ�شب

ذواء, الن¶م  وه̀`````ام, خزانة الفوائد, الأ م̀`````ن العربي̀`````ة. عمل قا�شياk ومدر�شاk واأميناk للفتوi. من كتب¬: دفع الأ

م̀`````اين يف علم املعاين, �رشì ديوان  املفي̀`````د يف علم التéويد, ال�شايف يف علم̀`````ي العرو�س والقوايف, غاية الأ

النابغة الذبياين.

ل يف ‹مع  ح̀`````دب )1240/ 1308-1891/1824( �شاعر اأديب لبناين. من كتب̀`````¬: فرائد الالآ 24- اإبراهي̀`````م الأ
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طواق, مقامات يف الأخالق, ك�شف املعاين  دب, تاأهيل الغريب, فرائ̀`````د الأ رب عن �رش الأ مث̀`````ال, ك�شف الأ الأ

والبيان عن ر�شائل بديع الزمان, النفí امل�شكي.

فغاين: م̀`````ن حا�رش اللغة العربية, دار الفكر, دم�ش̀`````ق, ط1971/2, �س103. وÁكن الرجو´ اإىل  25- �شعي̀`````د الأ

الف�ش̀`````ل الثال̀`````ث من هذا الكتاب, وعنوان̀`````¬: )عمل املéمع العلمي العربي يف خدم̀`````ة اللغة( لالطال´ على 

مها املéمع ابتداء من عام 1919. qدمات اللغوية التي قدÿتف�شيالت كثرية حول ا

وىل, دار  دبي احلديث يف لبنان, احلرك̀`````ة النقدية حتى نهاية احلرب العاملية الأ 26- د. ها�ش̀`````م ياغي: النقد الأ

املعار±, القاهرة, 1968, 47/1  و75.

27- د. جميل �شليبا: اŒاهات النقد احلديث يف �شورية, معهد البحوث والدرا�شات العربية, القاهرة, 1969, 

�س47 وما بعد.

28- املرجع ال�شابق, �س63.

دبي احلديث يف العراق, معهد الدرا�شات العربية, القاهرة, 1968, �س115. 29- د. اأحمد مطلوب: النقد الأ

دبي احلديث يف لبنان, 150/1 )بت�رش±(. 30- د. ها�شم ياغي: النقد الأ

31- املرجع ال�شابق نف�ش¬ )بت�رش±(. 

32- ان¶ر حول مفهوم اليازجي لل�شعر املقالت التي كتبها يف ال†شياء: �س2, ج1 وج3 وج6 )عام 1899(, و�س3, 

ج10 وج14 )ع̀`````ام 1900(. وان¶ر حول مفهوم¬ لالنتقاد والق�ش̀`````ة مقالت¬ يف ‹لة ال†شياء نف�شها: �س 6, 

ج18 )حزيران 1904(.  

33- د. اأحم̀`````د ب̀`````ن عثمان رحماين: النق̀`````د التطبيقي اجلما› واللغوي يف القرن الراب̀`````ع الهéري, عامل الكتب 

ردن, 2008, �س243. ان, الأ sاحلديث وجدارا للكتاب العاملي, عم

34- اأحم̀`````د فار�س ال�شدي̀`````اق 1304/1219-1887/1804( لغويq اأديب �شاعر لبن̀`````اين, اأ�شدر جريدة اجلوائب 

ع̀`````ام 1277. م̀`````ن كتب¬: ال�شاق على ال�شاق يف ما هو الفارياق, غنية الطالب, اجلا�شو�س على القامو�س, كنrز 

بدال, الوا�شطة يف اأحوال مالطة.  الرغائب يف منتخبات اجلوائب, �رش الليال يف القلب والإ

 qشتانة, فنقلها ال�شدي̀`````اق اإىل تون�س, ولكن� لت ع̀`````ام 1884 يف الآ uاجلوائب( ُعط( qن
أ 35- ذك̀`````ر ميخائي̀`````ل �شوايا ا

)عوام̀`````ل جديدة قاهرة حالت دون موا�شلة اإ�شدارها(. ويُفهnم من كالم �شوايا ومن قرينة ا�شتمرارها KالKة 

أنqه̀`````ا توقفت يف العام نف�ش¬. ان¶̀`````ر: ميخائيل �شوايا: اأحمد فار�̀`````س ال�شدياق, دار ال�رشق  وع�رشي̀`````ن عاماk ا

اجلديد, بريوت, 1962, �س30.

36- املرجع ال�شابق, �س35.

37- حمم̀`````د عب̀`````د الغني ح�شن: اأحمد فار�س ال�شدي̀`````اق, الدار امل�رشية للتاأليف والرتجم̀`````ة, اأعالم العرب 50, 

القاهرة, د.ت )1966 غالباk(, �س166.

دب العربي, املطبعة  أي†ش̀`````اk: حنا فاخوري: تاري̀`````ï الأ 38- املرج̀`````ع ال�شاب̀`````ق, �̀`````س171, 172)بت�رش±(. وان¶ر ا

البولي�شية, بريوت, ط9/د.ت, �س1042.

ق يف  sودق ,kأي†شا دبي احلديث يف لبنان, 75,76/1, ه̀`````ذ√ الق�شة ا 39- ذك̀`````ر د.ها�شم ياغي يف كتاب̀`````¬: النقد الأ

 ìيف �رش iشري لل�شدياق, وتناول¬ كتاب نا�شي̀`````ف اليازجي )نارالقر� بداياته̀`````ا, وخ�شو�ش̀`````اk انت�شار يو�شف الأ
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�شري يف مطبعة  ا√: )اإر�شاد الورi يف تخطÄة جو± الفرا(. وقد نُ�رشp كتاب الأ sجو± الفرا( بالنقد يف كتاب �شم

ادي الق�شة نف�شها يف كتاب¬: حركة  qشتانة عام 1290ه`/ 1873م. كما ذك̀`````ر حممد �شاري حم� اجلوائ̀`````ب بالآ

الت�شحيí اللغوي, �س98, 99. 

�شتانة, وكان يطبعها يف  أن�ش̀`````اأ اأحمد فار�س ال�شدي̀`````اق �شحيفة )اجلوائب( عام 1861 )وقيل: 1860( يف الآ 40- ا

اه̀`````ا )مطبعة اجلوائب(. وقد طبعت هذ√ املطبعة  sأن�شاأ لها عام 1870 مطبعة, �شم املطبع̀`````ة ال�شلطانية, Kم ا

عدداk كبرياk من الكتب, ف†شالk عن طباعتها �شحيفة اجلوائب.

أن�ش̀`````اأ اللغوي الباحث بطر�س الب�شتاين )1883/1819( �شحيف̀`````ة اجلنان عام 1870, وهو �شاحب حميط  41- ا

املحيط ودائرة املعار± و�رشì ديوان املتنبي.  

42- حممد عبد الغني ح�شن: اأحمد فار�س ال�شدياق, �س173. و: د.مي�شال جحا: اإبراهيم اليازجي, ريا�س الري�س 

للكتب والن�رش, لندن/ قرب�س, 1992, �س20. 

43- ميخائيل �شوايا: اأحمد فار�س ال�شدياق, �س169. 

44- ن�̀`````سs مارون عبود يف مقدمة دي̀`````وان )العقد( لليازجي على اأن الف†شل يعود اإىل ال�شدياق يف حفز اإبراهيم 

براهيم اليازجي, دار مارون عبود,  أبي¬ وت�شحيí كتب¬. ان¶ر مقدمة ديوان العقد لإ اليازجي اإىل جرب عÌات ا

بريوت, الطبعة اجلديدة, 1983, �س19.

دبية يف بريوت عام 1317 ه`. وهام يف املطبعة الأ 45- نُ�رشp كتاب عبد الرحمن �شالم: دفع الأ

وىل من كتاب )�شلوان ال�شéي يف الرد على اإبراهيم اليازجي( اأن ميخائيل عبد ال�شيد  46- ورد يف ال�شفحة الأ

مريكان يف القاهرة. واملعرو± اأن ميخائيل عبد ال�شيد  نكليزية يف مدر�شة الأ م�رشي عمل يف تعليم اللغة الإ

ر �شحيفة يف  pد rأن�شاأ �شحيفة )الوطن( يف القاهرة يف 1877/11/17, وهو اأول م�شيحي يُ�ش أي†شاk, ا �شحفي ا

على للثقافة,  قباط وق†شايا املéتم̀`````ع امل�رشي, املéل�س الأ م�̀`````رش كم̀`````ا ذكر رامي عطا يف كتاب¬: �شحافة الأ

القاهرة.

47- نُ�̀`````رش كت̀`````اب ميخائيل عبد ال�شي̀`````د: �شلوان ال�شéي يف ال̀`````رد على اإبراهيم اليازج̀`````ي يف مطبعة اجلوائب 

�شتانة عام  1289 ه`/1872 م. وقد ن�سs د.ها�شم ياغي على اأن قارÇ كتاب )�شلوان ال�شéي( يدر∑ اأن  بالآ

دبي احلديث يف لبنان,  الكتاب لل�شدياق ولي�س لعبد ال�شيد )ا�شم¬ عند ياغي: عبد امل�شيí(. ان¶ر: النقد الأ

75/1. ون�̀`````سs مارون عبود يف كتاب¬ )�شقر لبنان(, دار املك�شو±, بريوت, 1950, �س112, 181, 185 على 

ادي اأن �شمة ال�شتم يف  qب اإىل غري√. وذكر د.حمم̀`````د �شاري حم pنُ�ش rي( لل�شدياق واإنéاأن كت̀`````اب )�شل̀`````وان ال�ش

أن̀`````¬ لل�شدياق نف�ش¬ ل لغري√. ان¶ر: حركة  أوا ا ه̀`````ذا الكت̀`````اب دفعت بع†س الدار�شني اإىل ال�ش∂ يف ن�شبت¬, ورا

دبي̀`````ة واأعالمها يف النه†شة العربية  أني�س املقد�شي يف كتاب¬ )الفنون الأ الت�شحي̀`````í اللغوي, �س98. ب̀`````ل اإن ا

احلديثة(, �س145, 146 اأورد ن�شو�شاk من كتاب )�شلوان ال�شéي( نا�شباk اإياها اإىل ال�شدياق.   

48- �شعي̀`````د ال�رشت̀`````وين )1330/1265-1912/1849( لغوي باحث لبناين, من كتب̀`````¬: اأقرب املوارد, ذيل اأقرب 

�ش̀`````واء, الغ�شن  امل̀`````وارد, �رشوì عل̀`````ى كتاب بحث املطال̀`````ب, ال�شهاب الثاقب, ال�شه̀`````م ال�شائب, مطالع الأ

الرطيب.

�شتانة عام  49- نُ�̀`````رشp كت̀`````اب اأحمد فار�̀`````س ال�شدياق: )غنية الطالب ومني̀`````ة الراغب( يف مطبعة اجلوائ̀`````ب بالآ
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1288ه`/ 1872م.

50- نُ�̀`````رشp كت̀`````اب �شعيد ال�رشتوين: )ال�شهم ال�شائب يف تخطÄة غني̀`````ة الطالب( يف املطبعة الكلية يف بريوت عام 

.1874

�شتانة عام 1291 ه`/ 1874م. وكان  �شري: )رد ال�شهم لل�شهم( يف مطبعة اجلوائب بالآ 51- نُ�̀`````رشp كتاب يو�شف الأ

 iاآخر تن̀`````اول في¬ كتاب نا�شيف اليازجي )نار القر kشري انت�رش لل�شدياق قبل ذل∂ بعام انت�شارا� يو�ش̀`````ف الأ

يف جو± الفرا(, فاألsف كتاب¬: )اإر�شاد الورi يف تخطÄة جو± الفرا(. وقد نُ�رشp الكتاب يف مطبعة اجلوائب 

�شتانة عام 1290ه`/ 1873م.   بالآ

حدب: )رد ال�شهم ع̀`````ن الت�شويب واإبعاد√ عن مرمى ال�شواب بالتقريب( يف مطبعة  52- نُ�̀`````رشp كتاب اإبراهيم الأ

�شتانة عام 1291ه`/1874م. اجلوائب بالآ

أKارت زوبعة نقدي̀`````ة مل تتعدq فنéاناk �شغرياk يف عامل النقد  53- راأi د.ها�ش̀`````م ياغ̀`````ي اأن هذ√ امل�شاجالت النقدية ا

ب�شب̀`````ب انحرافه̀`````ا اإىل تناول جزئيات لغوية �شÄيلة, واأخرi نحوية �شاحبة. وه̀`````ذا الراأي يحتاج اإىل التاأين; 

دبي احلديث يف لبنان, 47/1.  ن¬ وجهة ن¶ر ناقد اأدبي يف النقد اللغوي. ان¶ر: د.ها�شم ياغي: النقد الأ لأ

أياk اآخر ل¬ ‡اKالk لذل∂ يف اأحمد فار�س ال�شدياق: 75/1 و76/1. وان¶ر را

54- حممد كرد علي: املعا�رشون, ‹مع اللغة العربية, دم�شق1980, �س16.

عداء الذين اأ�شالهم  نq اليازجي ك�شب فريقاk من الأ
أ 55- املرجع ال�شابق نف�ش¬. وقد ن�سq حممد كرد علي على ا

نار نقد√, مثل �شاحبي املقتطف و�شعيد ال�رشتوين و�شكيب اأر�شالن وجماعة الي�شوعيني.

ت مقالت )اأغالط العرب( يف ‹لة ال†شياء, ال�شنة الثالثة )1318 ه`/1901/1900(. ان¶ر تف�شيالت  p56- نُ�رش

ادي: حركة الت�شحيí اللغوي, �س79. qحول ذل∂ يف: د.حممد �شاري حم

ت مق̀`````الت )اأغالط املولsدي̀`````ن( يف ‹لة ال†شياء, ال�شن̀`````ة الثامنة )1323 ه̀``````/1905, 1906(. ان¶ر  p57- نُ�̀`````رش

ادي: حركة الت�شحيí اللغوي, �س79. qتف�شيالت حول ذل∂ يف: د.حممد �شاري حم

دب وال�شيا�شة كاتب موDرñ لبناين. من كتب¬: احللل  58- �شكيب اأر�شالن )1286/ 1366- 1869/ 1946( عامل بالأ

ندل�شية, ملاذا تاأخر امل�شلمون, رحلة اإىل احلéاز, �شوقي اأو �شداقة اأربعني �شنة, اآخر  ال�شند�شية يف الرحلة الأ

ندل�س اإىل �شقوط غرناطة,  بن̀`````ي �رشاج )رواية ل�شاتو بريان, ترجمها اأر�شالن واأ�شا± اإليها خال�شة تاريï الأ

مع ر�شالتني قدÁتني يف املو�شو´ نف�ش¬(.

¥µ
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á«fÉ°ùf E’Gh á«JGòdGh á«æWƒdG ÉjÉ°†≤∏d AÉYh √ô©°T

أع̀`````الم بالد ال�ش̀`````ام يف القرن املا�شي طبي̀`````ب. ‹اهد, ق†شى مع¶م  يف ا

حيات̀`````¬ )على ق�رشها( يف Xالل اجلهاد �شد الحتالل الفرن�شي اأو يف Xالل 

النف̀`````ي عن �شورية م̀`````ن قبل الفرن�شيني, واÿروج منه̀`````ا لتعزيز فر�س جهاد 

امل�شتعمر, وتقوية �شفو± املéاهدين.

 kبارعا kطيب, اإىل جان̀`````ب كون¬ طبيباÿوكان الدكت̀`````ور خال̀`````د بن حممد ا 

ة. وهو �شعر يعك�س Xرو± حيات¬ اجلهادية, واملتعلقة  qة بعد مر qين¶م ال�شعر مر

.»©eÉL PÉà°SCGh óbÉfh ÖjOCG

.¬ª°T ó«°TQ ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

ájQƒ°S ‘ ô©°ûdG ïjQÉJ øe

:Ö«£ÿG ódÉN QƒàcódG

ájGódG ¿Gƒ°VQ óªfi .OájGódG ¿Gƒ°VQ óªfi .O

❁
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بالغرتاب, واملنطلقة من رفق¬ باأ�رشت¬ واأهل¬ 

واأ�شحاب¬, واملنا�شلني مع¬ يف �شاحة القتال. 

وقد خلف دي̀`````وان �شعر مطبو´, يخلد ذكر√, 

أ�شماء �شع̀`````راء ال�شام  ويُ†شي̀`````ف ا�شم̀`````¬ اإىل ا

أدبائهم. وهو يُفي̀`````د دار�شي �شخ�شية هذا  وا

دب )�شعر√  الرجل املرموق, ودار�شي حركة الأ

ة. qة, و�شورية خا�ش qام عام qيف بالد ال�ش )√Ìون

(1)

واإذا كان نتاج خال̀`````د اÿطيب مل يدر�س 

درا�شة فنية, كما ي�شتحقq فاإنq كتاباk �شدر عن¬, 

 اإحياء 
)1(

ألف¬ حميي الدي̀`````ن غنيم خا�ش̀`````اk ب¬ ا

 kطيب ال̀`````ذي كان �شديقاÿخالد ا iلذك̀`````ر

وزمي̀`````الk لوالد√ حممد �شعيد غنيم, فقد كانا 

زميلني يف حركة اجله̀`````اد �شد فرن�شة; ويف 

عدام من العدو امل�شتعمر,  �شدور اأحكام بالإ

ويف الفرار من �شورية والنéاة بالنف�س ملتابعة 

قطار العربية  ال�شتعداد للéهاد يف بع†س الأ

املéاورة.

ونتذكر هن̀`````ا عدداk من ال�شع̀`````راء الذين 

ورية و�شéلوا يف دواوينهم  qعا�رشوا الثورة ال�ش

ق�شائد ع̀`````ن املéاهدين عامة, وعن يو�شف 

الع¶مة ومعركة مي�شلون خا�شة, اإ�شافةk اإىل 

أ�شماء عدد كب̀`````ري من املéاهدين, وال�شهداء  ا

وفيهم خري الدين الزركلي, وخليل مردم ب∂, 

أبو ري�شة, وبدر الدين  و�شفيق جربي, وعمر ا

احلامد, وعمر يحيى..

وي†شا± اإليه̀`````م الدكتور خالد اÿطيب 

الذي مات �شاباk ابن 35 �شنة الذي خلد ذكر√ 

يف جه̀`````اد√, ونذر√ حيات¬ للث̀`````ورة, وت�شخري√ 

قلم¬ يف التعبري عن �شوDون النف�س يف جوانب 

أ�شها.. احلياة, وق†شية الوطن على را

ول̀`````د الدكتور خالد بن حمم̀`````د بن �شليم 

�̀`````رشة عريقة,  اÿطي̀`````ب يف مدين̀`````ة حماة لأ

فقد كان والد√ من رجال الق†شاء امل�شهورين 

امل�شهود له̀`````م باملعرفة والعل̀`````م وال�شتقامة, 

دبية  وكانت اأ�رشت¬ من املهتمني بالق†شايا الأ

والجتماعية والوطنية.

در�̀`````س يف )حماة( ويف )حم�س( Kم در�س 

 √ qالط̀`````ب يف معهد الط̀`````ب العثم̀`````اين ومقر

اk مع  qعام kدم�شق( وتخرج يف املعه̀`````د طبيبا(

اخت�شا�س يف اجلراحة والتوليد.

وقد انت�شب خالد اÿطيب, وهو طالب 

يف معه̀`````د الطب, اإىل الن̀`````ادي العربي الذي 

كان يناوÇ حرك̀`````ة الترتي∂ وجماعة ال–اد 

والرتقي الطورانية املعادية للعرب والعروبة, 

ذات النيات ال�شتعمارية.

ُجل: الرباعة يف  sهر من مواهب هذا الرXو

علم الط̀`````ب, والقدرة على اÿطابة, واإتقان 

ن¶م ال�شع̀`````ر الذي اأعان¬ عل̀`````ى التعبري عن 

م�شاعر√ الوطنية وعلى ت�شéيل ق†شايا كثرية 
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ع̀`````ن ‹ريات حيات̀`````¬ ال�شخ�شية واجلهادية 

.kمعا

وح̀`````ني وج̀`````د وزي̀`````ر احلربي̀`````ة ال�شوري 

عب للوقو±  qت¬ يف املوق̀`````ف ال�ش qم
أ نف�ش̀`````¬, وا

�ش̀`````د جيو�̀`````س فرن�ش̀`````ة باإمكانات̀`````¬ القليلة, 

وتخطيط¬ ملالق̀`````اة العدو عند مي�شلون وفق 

خطة ع�شكرية حمكمة التحق خالد اÿطيب 

باجلي�̀`````س العربي الذي مللم¬ يو�شف الع¶مة 

بعد اأن كان املل∂ في�شل حل¬ و�رشìq �شباط¬ 

وجنود√ بن̀`````اءk على )اإنذار( اجلÔال )غورو(: 

يف خدعة مل تنطل على وزير احلربيqة. وكان 

دور خالد الطبيب اأن يكون يف قرية الدÁا�س 

مع الفرقة الطبية امللحقة باجلي�س.

ومعلوم اأن خطة يو�شف الع¶مة مل تنفذ, 

دة يف عدم ‚احها  qوتدخل̀`````ت عنا�رش متع̀`````د

ومنه̀`````ا عنا�رش مريبة كما ذك̀`````ر اأخو يو�شف 

ام( الذي طبع  qآة ال�ش الع¶م̀`````ة يف كتاب¬ )م̀`````را

)2(
اأكÌ من مرة.

وكان خال̀`````د اÿطيب م̀`````ن رجال الثورة 

الذي̀`````ن قب†شت عليهم ال�شلط̀`````ات امل�شتعمرة 

الفرن�شية و�شار يف جملة املعتقلني يف جزيرة 

وىل نحو  أرواد(. وا�شتمر �شéن̀`````¬, للمرة الأ )ا

�شنة ون�شف ال�شنة.

Kم �ُشéن Kاني̀`````ةk حني جاءت جلنة كراين 

�̀`````رشا± على ال�شتفتاء لتقرير  مريكية لالإ الأ

أو النتداب,  م�ش̀`````ري �شوري̀`````ة: ال�شتق̀`````الل ا

وقد خط̀`````ب خال̀`````د اÿطي̀`````ب يف امل�شéد 

�س النا�̀`````س على الت¶اهر اأمام  qموي وحر الأ

جنبية للمطالبة بال�شتقالل.  القن�شليات الأ

ألق̀`````ت ال�شلطات الفرن�شي̀`````ة املحتلة القب†س  ا

على خالد اÿطيب مع ع̀`````دد من اأ�شحاب¬ 

املéاهدين, وحكم علي¬ بال�شéن ع�رش �شنوات, 

أرواد, وبقي هن̀`````ا∑ من ني�شان  أر�ش̀`````ل اإىل ا وا

ول 1923 حيث اأطلق �رشاح¬  اإىل ت�رشي̀`````ن الأ

بعد امل¶اهرات الوطنية والعرتا�شات على 

�شéن خالد اÿطيب وزمالئ¬.

وا�شط̀`````ر خال̀`````د اÿطي̀`````ب اإىل مغادرة 

�شورية ب�شبب الت†شييق واملالحقة, واأقام مدة 

يف احلéاز )كان اآنذا∑ –ت �شلطة علي بن 

ة.  qلل�شحة هنا∑ مد kوزي̀`````را qاحل�شني. وُعني

 kأ�شهم بخدمات̀`````¬ الطبية املتمي̀`````زة اإ�شهاما وا

كب̀`````رياk. وعاد اÿطيب اإىل �شورية بعد انتهاء 

)3(
احلقبة الها�شمية هنا∑.(

ومل تلب̀`````ث الث̀`````ورة ال�شوري̀`````ة الك̀`````ربi اأن 

اندلعت �شنة 1925 فانخرط فيها يف مدينة 

حم̀`````اة, والتحم مع الث̀`````وار يف �شائر البلدان 

ال�شورية: حم�س, والغوطة, واجلبل وغريها. 

 ,ìال qاهدة بال�شéوكان يعمل يف اجلناحني: امل

واÿدمة الطبية الع�شكرية.

وانتق̀`````ل بناء على اقرتاح̀`````ات الثوار اإىل 

زرق(, فلم̀`````ا طردت̀`````¬ ال�شلط̀`````ات  ردن )الأ الأ

ة  qرش واأقام مد�Ã ردن حلق ‚ليزية من الأ الإ
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تاب̀`````ع فيها ن�شاط¬ الوطني ع̀`````ن بُعد... ويف 

طريق مغادرت¬ من م�̀`````رش اإىل العراق, اأقام 

̀`````ان, واقرتì علي¬ ع̀`````دد من اأ�شحاب¬  qيف عم

املéاهدين البقاء قريب̀`````اk من �شورية, وزاول 

عمل¬ الطبي, متوا�شالk مع رفاق¬ هنا∑.

ئ̀`````ة, الذي كان  qواأ�شاب̀`````¬ مر�س ذات الر

ان  qم nالنا�س من̀`````¬, واأدركت¬ الوفاة يف ع èيعال

يف 12 رم†ش̀`````ان 1351ه`- 8كان̀`````ون الثاين 

 )4(
1933م.

وهكذا م̀`````ات الدكتور خال̀`````د اÿطيب, 

وهو يف ريعان ال�شباب, يقوم بواجب¬ الطبي, 

الت¬ مع رفاق¬ املéاهدين... pويتابع �ش

(2)

ها,  nرش� pطيب, على قÿكانت حياة خالد ا

, موKDرة, وزاد يف تاأKريها: حيويqة  kحياة حافلة

ج̀`````ل, وفاعليت¬, وا�شتم̀`````رار حيات¬  qالر هذا 

وDوب;  qمط م̀`````ن احلركة ال̀`````دqعل̀`````ى ه̀`````ذا الن

وتنو´ جوانب¬ من اإتق̀`````ان الطب و‡ار�شت¬, 

ب̀`````دا´ في̀`````¬, ومن النخ̀`````راط يف العمل  والإ

الوطني اجلهادي الذي ي�شتغرق من املéاهد 

¬ وعواطف¬, ومن معاناة  qالوقت وي�شغل حوا�ش

الغ̀`````رتاب املوKDر, من بلد اإىل بلد وا�شت�شهال 

اأحوال الغربة يف �شبي̀`````ل الق†شية التي متالأ 

قلب¬ ووجدان¬...

وي†ش̀`````ا± اإىل ذل̀`````∂ جانب فن̀`````ي اأدبي: 

ه̀`````و ‡ار�شة فنq اÿطاب̀`````ة, و‡ار�شة ن¶م 

نq عنايت¬ بال�شعر كانت عن 
أ ال�شع̀`````ر. وي¶هر ا

أ ديوان �شعر√ )وهو  لk , ومن يق̀`````را qو
أ موهب̀`````ة ا

جادة,  لي�̀`````س بالكب̀`````ري( ي�شهد ل�شاحب̀`````¬ بالإ

وباللمí ال�شعري الذي ل يخفى, وقد و�شف 

خري الدين الزركلي �شعر خالد اÿطيب باأن¬ 

نz وه̀`````و تعبري نقدي ي�شتعمل¬ الزركلي  nش� nح{

يف ال�شع̀`````راء الذين يتقن̀`````ون �شناعة ال�شعر, 

.kح�شنة kويبلغون من¬ درجة

 √ôKCÉJ ô©°û∏d ¬```àYÉæ°U ‘ ÊÉãdG ö```üæ©dGh

ب  أي†شاk وكان الأ ó```dGƒH√, فقد كان ل¬ ن¶̀`````م ا

ي†ش̀`````ع يف ر�شائل¬ اإىل ابن¬ بع†س ال�شعر, فقد 

ورد يف ر�شالة من الوالد اإىل ولد√ قول¬:

ما املéد خالداk ومااأنت  nيف �ش kاإخال∂ بدرا

وىل  هُم ذو الف†شل خالُد ف` )خالد( الأ qاإل ال�ش

من اÿل̀`````ود, و)خال̀`````د( الثاني̀`````ة ا�شم ولد√ 

الطبيب; وقد ردq على والد√ بر�شالة جاء يف 

)5(
Kناياها قول¬:

 kGó`̀dÉ`̀N  ó`̀é`̀ŸG  Éª°S  ‘  kGQó```̀H  oâ`̀æ`̀c  GPEG

 pó`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀∏`̀d ió``̀¡``̀dG ¢`̀ù`̀ª`̀°`̀T É`̀æ`̀H â``̀fCÉ``̀a

 Ghô``̀NÉ``̀Ø``̀J É``````̀ qeEG nΩƒ```̀≤```̀dG ∂``̀«``̀a ô```̀NÉ```̀aCG

 pó````̀ pMGh ó`̀©`̀H kGó``````MGh º`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ƒ`̀ª`̀°`̀SCÉ`̀a

وتالحß النزع̀`````ة ال�شخ�شية الوا�شحة, 

�رشة,  عéاب بالأ والنqربة الذاتية العالية. والإ

والنف�س وا�شí بارز.
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أبي¬, م̀`````ن �شéن¬, ر�شالة  ةk اإىل ا qوكت̀`````ب مر

فيها هذان البيتان:

 »ææ«°ûj  mô````̀e C’  ø`̀é`̀°`̀SCG  ⁄h  oâ`̀ ræ`̀é`̀ o°`̀S

…OO Dƒ`````̀ o°`````̀Sh »````FÓ```` nY ¬``̀«``̀a É````Ÿ rø````µ````dh

 »æWƒe  øé°ùdGh  o∫ƒ``̀◊G  s»`̀∏`̀Y  ∫É`̀ë`̀a

 pó`̀«`̀dG º`̀°`̀ü`̀©`̀e ‘ º`̀∏`̀¶`̀dG ó`̀«`̀b ∫GRÉ````̀eh

أب̀`````و√ بر�شال̀`````ة, كان يف Kناياها  فاأجاب̀`````¬ ا

هذان البيتان:

 mô`̀é`̀°`̀V ’h ∫É``̀à``̀fi Ò```Z É``¡``d rÈ```̀°```̀UGh

pπ``Lƒ``dG  ∞``̀ pFÉ``̀ÿG ¿CÉ``̀°``̀T  ô`̀ qé`̀°`̀†`̀à`̀dG  ¿EG

 iôJ  n±ƒ`̀°`̀S  ¢ùØædG  õjõY  kGOƒ`̀∏`̀ nL  ø`̀ch

pπ«◊G ø`̀Y »æ¨ oj É`̀e ô`̀gó`̀dG çOÉ`̀M ‘

أدبيات م�شهورة,  ب وابن̀`````¬ ا ويف �شع̀`````ر الأ

أ�شع̀`````ار عدد من �شع̀`````راء العرب  ترج̀`````ع اإىل ا

 
q
أ�شهرهم علي الذين تعر�شوا لل�شé̀`````ن, ويف ا

 الذي حب�ش̀`````¬ املتوكل العبا�شي 
)6(

ابن اجلهم

بو�شاي̀`````ات من بع†̀`````س خ�شوم̀`````¬, وكان ابن 

أن�ش̀`````ار اÿليفة املذكور,  اجله̀`````م اأ�شالk من ا

فقد قال من ق�شيدة طنانة:

 …ôFÉ°†H  ¢ù«d  oâ`̀∏`̀≤`̀a  nâ`̀ r°`̀ù`̀ pÑ`̀ oM  Gƒ`̀dÉ`̀b

oó```̀ nª```̀¨```̀ oj  ’  mó```` qæ````¡````e  t…CGh  »``̀°``̀ù``̀Ñ``̀M

 má``̀ q«``̀ fó``̀d  o¬```̀ n°```̀û```̀ r̈ ```̀ nJ  ⁄  ¿EG  o¢```̀ù```̀Ñ```̀◊Gh

O qQƒ``````̀à``````̀ŸG ∫õ``````̀æ``````̀ŸG º``````̀ r©``````̀ pf AÉ```̀©```̀æ```̀ °```̀T

أنتéت  و�شاأرجع اإىل ق†شية ال�شéن التي ا

نا�شيد. يف ديوان¬ عدداk من الق�شائد والأ

والعن�̀`````رش الثال̀`````ث املوKD̀`````ر يف �شعر√ هو 

�شالمي̀`````ة الت̀`````ي كان  الثقاف̀`````ة العربي̀`````ة والإ

د بها الدار�س ب�شف̀`````ة عامة, فقد كان  qيت̀`````زو

اإتقان العربية واحلفß الكثري من الن�شو�س 

أ�شا�شاk لبد من¬ لكلq متعلم, يف التخ�ش�شات  ا

املختلفة, ومن هنا يالحß قارÇ �شعر√ الغنى 

�شلوب¬, واإتيان¬  اللغوي, وطواعية العب̀`````ارة لأ

باملفردات وامل�شطلحات املنا�شبة. 

واإذا مل يك̀`````ن خال̀`````د اÿطي̀`````ب يف زمان¬ 

مذك̀`````وراk يف ال�شعراء البارزين, فاإن¬ بال �ش∂ 

أ�شم̀`````اء ال�شعراء يف بالد ال�شام:  ي†شا± اإىل ا

ويزاد على ذل∂ خ�شو�شية �شعر√ من التغني 

بالوط̀`````ن واجلهاد )م̀`````ن الق†شاي̀`````ا العامة( 

هل والديار )من  والغ̀`````رتاب واحلنني اإىل الأ

الق†شايا اÿا�شة(.

(3)

وعلى �شغر ديوان خالد اÿطيب تنوعت 

مو�شوعات̀`````¬; ودخلت ق�شائ̀`````د√, ومقطعات¬ 

جوان̀`````ب كث̀`````ريةk م̀`````ن حيات̀`````¬, وXروفه̀`````ا, 

واأحوالها...

- وراأ�س املو�شوعات يف ديوان¬ الق�شائد 

الوطنيqة, وهذا انعكا�̀`````س حقيقي ل�شخ�شية 

الرج̀`````ل ووجو√ اهتمام¬; ف̀`````اإن جملة حيات¬ 

كان̀`````ت مرهونة لق†شية الوطن: جهاد العدو, 

 qوالفر qاهدي̀`````ن, والك̀`````رéواللتح̀`````ام مع امل



ájQƒ°S ‘ ô©°ûdG ïjQÉJ øe

462011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

قطار  م̀`````ن �شوري̀`````ة اإىل بع†̀`````س الأ

 kأو ا�شتعدادا العربية ‚اةk بالنف�س, ا

لالنق†شا�̀`````س بال�شتعان̀`````ة ب�شائ̀`````ر 

رجال الثورة ال�شورية.

- ويلح̀`````ق باملو�ش̀`````و´ ال�شاب̀`````ق 

�شعر√ الذي ن¶م¬ يف ال�شéن اأو عن 

ال�شéن ال̀`````ذي دخل¬ مرتني وق†شى 

من. qمن �شنتني من الز Ìفي¬ اأك

- ويلحق بالوطنيات �شعر ن¶م¬ 

يف حم̀`````اورة مع منط̀`````ق ال�شتعمار, 

ودع̀`````وi احتاللهم بالدن̀`````ا بحéة 

متدينن̀`````ا ونقلنا اإىل ع̀`````امل ح†شارة 

الغ̀`````رب. ويف هذا ال�شع̀`````ر تيارات 

الفكري̀`````ة واملنطقية  املعاجل̀`````ة  من 

مور مهمة  والعاطفية, وا�شتح†شار لأ

�شالمية التي  من تاريï احل†شارة العربية الإ

وروبيون معرفةk تامة. يعرفها الأ

أ�شعار√ تغطي: ما يخ�س  - والوطنيات يف ا

وري بق†شايا√ واأحوال¬; tالقطر العربي ال�ش

-: وما يخ�س بالد ال�شام;

قط̀`````ار العربية. وقد كان  -: وما يعم الأ

اأكÌها يتململ من حال ال�شتعمار, ويحاول 

باأ�شاليب �شت̀`````ى اأن يخل�س نف�ش¬ من قيود√, 

وم¶امل¬, وطغيان¬.

- وجم̀`````ع ال�شاع̀`````ر, كث̀`````رياk, ب̀`````ني القيم 

خالقي̀`````ة, والقيم الوطني̀`````ة. والتفت اإىل  الأ

ال�شباب ي̀`````روي لهم من م�شاهدات¬ ما يدلهم 

على ط̀`````ريف القيم: احل�شنة اجليدة الكرÁة 

التي ينبغي اأن يتحلوا بها, ويلتزموا قواعدها, 

خر م̀`````ن الأخالق والعادات التي يéب  Kم الآ

عليهم اأن يéتنبوها..

ن�شانيات وجود يف ديوان ال�شاعر,  - ولالإ

مى )يحتاج  rع
ومن �شعر√ ق�شي̀`````دة يف �شائل اأ

Á̀`````دq يد√ للنا�س(, وق�شيدة يف زلزال اأ�شاب 

ر وقتل.. qمدينة يوكوهاما يف اليابان فدم

- ولالجتماعي̀`````ات جانب من �شعر خالد 

أ�شعار√ يف اأ�رشت¬ واأهل¬  اÿطيب: يدخل في¬ ا

وبع†س اأ�شدقائ¬.. ويدخ̀`````ل في¬ دعوت¬ اإىل 
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أة, وتعليمه̀`````ا واإعطائها حقها  العناية بامل̀`````را

 kيف وج̀`````و√ احلياة املختلفة. لق̀`````د كان �شوتا

م̀`````اk يف هذا اجلانب, ي�شب̀`````ق كثرياk من  qمتقد

أدباء زمان¬. ا

(4)

أ( – يف الدي̀`````وان ن�شيد, عنوان¬ }با�شتيل  ا

وقد �شبق الكالم 
  )7(

أرواد. �شوريةz اأو جزيرة ا

أرواد وق†شى يف �شéن¬  أن¬ �ُشé̀`````ن يف ا عل̀`````ى ا

اأكÌ م̀`````ن �شنتني. ويف الن�شيد جوانب وطنية 

أبرزها ما يخ�س  من جهة وجوانب اإن�شانية, ا

أبا√ واأم¬ من جهة Kانية. ا

دباء  وت̀`````رداد ا�ش̀`````م البا�شتي̀`````ل عن̀`````د الأ

نهم كانوا  وال�شع̀`````راء يف بالد ال�شام كث̀`````ري, لأ

يذك̀`````رون ال�شتعمار الفرن�ش̀`````ي وهو يبط�س 

وي¶ل̀`````م, ويعت̀`````دي, بالث̀`````ورة الفرن�شية التي 

انطلقت عند )البا�شتي̀`````ل( وكانت - عندهم 

- Kورة على ال¶لم والطغيان..

أربعة  وقد جع̀`````ل ال�شاعر الق�شي̀`````دة يف ا

ول: مقاطع, قال يف املقطع الأ

 iƒ``````̀∏``````̀°``````̀S n»````````̀Ñ````````̀∏````````̀≤````````̀d ≈`````````````````````````````̀ qfCG

iƒ``````̀¡``````̀j ∫GRÉ```````````````````````````e Ö``````````̀∏``````````̀≤``````````̀dGh

 kÉ`````̀©`````̀Ø`````̀f  …ó`````````̀é`````````̀j  ¿õ```````````````````̀◊G  ’

ihó``````````̀L  È```````°```````ü```````dG  ‘  ¢```````ù```````«```````dh

 mø````````̀é````````̀°````````̀Sh mó````````````````````````̀Lh Ò``````````````̀ °``````````````̀ SCG

i qƒ```````````````̀ ∏```````````````̀à```````````````̀j Üò```````````````````````̀©```````````````````````̀e

 ‹É`````````̀©`````````̀ŸG »````````̀¨````````̀Ñ````````̀j ¿BÉ``````````````̀ª``````````````̀X

 !ihô``````````````````̀j »```````̀ Ñ```````̀ ∏```````̀b äÉ`````````̀¡`````````̀«`````````̀g

فهي اإ�ش̀`````ارة اإىل ال�شéن و معانات¬, واإىل 

�ش̀`````رب√ وتطلع̀`````¬ اإىل املعا›; Kم ق̀`````ال يذكر 

والدي¬ ال�شبورين; على رغم اللوعة وال�شوق 

�شري: اإىل البن الأ

 É```````````̀fÉ```````````̀H  p¿É`````````````````̀Ø`````````````````̀«`````````````````̀W  ˆ

(8)iƒ`````````````̀ °`````````````̀VCGh  kÉ`````̀ª`````̀°`````̀ù`````̀L  q¥QCG

ΩCG  h  º``̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀«``̀¡``̀j  lÜCG

iƒ````````µ````````J Ú`````````````̀Ñ`````````````̀dG á``````````̀Yƒ``````````̀ ∏``````````̀H

 kGÈ````````̀ °````````̀U ∂````````̀æ````````̀e É```````̀ª```````̀ ¡```````̀ª```````̀ ¡```````̀ dCG

iƒ```````````̀‚ π````````````````̀c kÉ````````````````̀ ŸÉ````````````````̀Y É````````````````̀j

Ò`````̀ °`````̀ù`````̀c Ö`````````̀∏`````````̀≤`````````̀H ≥`````````````````````````````````̀aQGh

iƒ`````̀°`````̀û`````̀ oj ¿õ```````````````̀◊G ≈``````̀¶``````̀d ≈``````̀∏``````̀Y

خري ح�شنة, وهي  وال�شتعارة يف البيت الأ

أي†شاK ,kم قال: موKDرة ا

  m¢``````````̀S Dƒ``````````̀H  QGO  É````````````̀j  oOGhQCG

 ihô````````````````````̀ oJ ⁄É```````````````̀¶```````````````̀ŸG É````````̀¡````````̀æ````````̀Y

 ∫G  …ò`````````````̀g  π`````̀«`````̀à`````̀°`````̀SÉ`````̀H  â`````````````````f C’

 iƒ````````````̀ rã````````````̀ ne qö````````````````````̀T É```````````````̀j OÓ````````````````````̀H

 É``````̀gÉ``````̀ª``````̀M  ‘  kÉ````````````````̀jOÉ````````````````̀Z  É`````````````̀j

Gƒ``````̀é``````̀°``````̀T  ∂````````̀Ñ````````̀∏````````̀b  ¥GP  ’

  É````̀¡````̀«````̀a  å`````````̀«`````````̀∏`````````̀dG  ô``````````````````̀ nJ  ⁄CG

?iƒ``````̀£``````̀ oj  ø````̀é````̀ °````̀ù````̀ dG  á````̀ª````̀∏````̀X  ‘
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  ΩÉ````````ª````````g ¢```````````````̀SCÉ```````````````̀H ó``````````̀jó``````````̀ °``````````̀T

?iƒ``````̀°``````̀û``````̀f ó`````````̀é`````````̀ŸG ø```````````̀e ¬```````̀«```````̀a

kÉ``````̀eõ``````̀Y  √É``````````̀æ``````````̀aCG  oø``````̀é``````̀°``````̀ù``````̀dG  ’

!iƒ````````̀∏````````̀H  ¬`````̀©`````̀°`````̀†`````̀©`````̀°`````̀†`````̀J  ⁄h

وانتق̀`````ل من ال�شé̀`````ن واأحوال̀`````¬ ومعاناة 

نف�ش̀`````¬, واأهل¬ من̀`````¬, اإىل اأهل¬ يف ال�شام واإىل 

�شائر العرب يف بلدانه̀`````م املختلفة يدعوهم 

اإىل الثورة على املحتل الغا�شب ال¶امل:

  Gƒ```````̀ qÑ```````̀g Üô````````````̀ o©````````````̀ dG á``````̀«``````̀à``````̀a É```````````j

iƒ```````````````̀gCG É``````````````````̀ fCG rø```````````````̀e Ò```````````̀N É```````````̀j

  º``̀µ``̀«``̀a ∞````̀©````̀ °````̀†````̀dG ≈`````̀à`````̀e ≈```````` qà```````` nM

?iƒ`````````µ`````````°`````````Th mƒ`````````é`````````°`````````T å`````````````````̀ Hh

 ````````̀dG Gò``````````````̀g ¥É````````````````````````̀gR E’ Gƒ````````````̀ qÑ````````````̀ og

iƒ`````````````````̀bCG q≥`````````````̀◊É`````````````̀a ,π`````````````̀WÉ`````````````̀H

 kÉ````̀Ø````̀«````̀°````̀S nΩõ````````````̀©````````````̀dG GhO qô````````````````````````````̀Lh

 iƒ``````̀∏``````̀M á````````````̀∏````````````̀cCG ó``````````̀é``````````̀ŸG É````````````̀e

خري م�شتفاد يف اللفß واملعنى  والبيت الأ

من البيت امل�شهور:

  ¬``̀∏``̀cBG â``````̀fCG kGô``````̀“ ó```̀é```̀ŸG Ö``̀°``̀ù``̀– ’

..!GÈ`̀ q°`̀ü`̀dG  ≥©∏J  ≈àM  ó`̀é`̀ŸG  ≠∏ÑJ  ø`̀d

ب( - و م̀`````ن لطائ̀`````ف ق�شائ̀`````د√ واحدة 

 مع عبارة ماأخوذة 
)9(

)ïعنوانها )نحن والتاري

من الق�شيدة, هي )اإن¬ بالدار يطمع( والكالم 

 . qعلى امل�شتعمر املحتل

والق�شي̀`````دة ق�شة �شعري̀`````ة رمزية. فقد 

زار√ رجل اأزرق العينني ب�شفة �شيف, فرحب 

أنزل¬ مع̀`````¬ يف دار√. ولكن هذا ال†شيف  ب¬ وا

ما لبث اأن طل̀`````ب من¬ وهو �شاحب الدار اأن 

أن¬ وهو  يتخلى عنها. مع مالح¶ة مهمة هي ا

�شاحب ال̀`````دار �شعي̀`````ف, واأن ذل∂ ال†شيف 

..!! qالغا�شب( قوي(

أبيات الق�شيدة: قال يف بع†س ا

 â`````̀ë`````̀°`````̀VCG oΩƒ```````````````̀b É`````````̀j »`````̀à`````̀ q°`````̀ü`````̀b

r™``````̀ nª``````̀ r°``````̀ù``````̀ oà``````̀ na ≈```````̀∏```````̀ rà```````̀ oJ ká``````̀°``````̀ü``````̀b

 lπ```````̀«```````̀≤```````̀K  ∞`````````«`````````°`````````V  ÊQGR

r™``````````̀≤``````````̀HCG  Ú```````̀æ```````̀«```````̀©```````̀dG  ¥QRCG

  kÉ`````Ø`````«`````°`````V ∂```````````̀ H kÓ```````````````````````̀gCG â````````∏````````b

r™```````̀Jô```````̀e  Ö`````````°`````````ü`````````NCG  ‘  qπ```````````````````̀ oM

 »````Ø````«````°````V ΩGô```````````````````````````̀cEG »```````̀Jô```````̀£```````̀a

? r™```````````̀aó```````````̀ oJ oIô``````````̀£``````````̀Ø``````````̀dG π```````````````̀gh

Kم قال اإن اأمد زيارة ال†شيف Kالث ليال; 

وقد نال ال†شي̀`````ف �شيافة كبرية, ولكن¬ جاء 

طامعاk مك�رشاk عن ناب¬; Kم قال:

m¬`````````̀Lƒ`````````̀H kÉ``````````````̀eƒ``````````````̀j ÊAÉ````````````````````````̀L

 r™``````̀Ñ``````̀°``````̀û``````̀ oe Ω Dƒ``````````̀ ∏``````````̀ dÉ``````````̀H ¬``````````̀fƒ``````````̀d

…QGO  QGó```````````````````````````̀dG  :‹  ∫É``````````````````̀b

r™```````````̀∏```````````̀bCGh É``````̀¡``````̀æ``````̀Y ró```````̀©```````̀à```````̀HÉ```````̀a

kÉ````````̀MÓ````````̀°````````̀U êÉ````````````̀à````````````̀– »``````````̀¡``````````̀a

r™`````````````̀Ø`````````````̀fCG ô```````````````̀e CÓ```````````````̀ d É```````````````````````````````̀fCGh

kÉ`````̀µ`````̀∏`````̀e QGó``````````````̀dÉ``````````````̀H ≈`````````````````````````````̀Y qOGh

! r™`````````̀Ñ`````````̀°`````````̀UEG  o∂`````````̀ ∏`````````̀Á  ’  ƒ```````````````̀gh

وق̀`````د مرq ال�شاعر على ه̀`````ذا املق�شد يف 



49 2011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

ájQƒ°S ‘ ô©°ûdG ïjQÉJ øe

 kاطباfl أين الوعود( وقد قال فيها ق�شيدة )ا

الفرن�شيني بعبارة )بن̀`````ي ال�شني( وهو النهر 

الكبري الذي بباري�س:

kÉ`̀eƒ`̀b  ¥ö``̀û``̀ dG  ‘ ¿EG  Ú`̀ °`̀ù`̀ dG  »`̀æ`̀H  É``̀j

r¬````̀ s«````̀∏````̀Y l¢``````Sƒ``````Ø``````f º```̀µ```̀ ∏```̀ ã```̀e º`````̀¡`````̀d

  kÉ```̀eƒ```̀j q∫ò`````̀dÉ`````̀H IÉ````̀«````̀◊G ¿ƒ```̀°```̀†```̀aô```̀j

r¬``̀ qjƒ``̀°``̀ù``̀dÉ``̀H º``̀gó``̀æ``̀Y äƒ````````̀ŸGh »``̀¡``̀a

’EGh  Gƒ``````````̀ahCG  ó`````̀Yƒ`````̀dGh  º```gƒ```Ø```°```ü```fCG

 r¬```̀ q«```̀æ```̀dG  Gh Dƒ```̀«```̀ °```̀ù```̀j  ¿CG  Ωƒ```̀≤```̀∏```̀d  ¿BGq

OÉ``````̀–G  Ò``````̀Z  ¿hó```````̀jô```````̀j  ’  º``````̀¡``````̀fEG

r¬`````̀ q«`````̀Hô`````̀Y lIó`````````````````̀Mhh lRƒ````````````̀a ¬`````̀«`````̀a

وXاه̀`````ر اأن مثل ه̀`````ذا ال�شع̀`````ر قيل يف 

وىل من ن�شاط ال�شاعر املéاهد,  املراح̀`````ل الأ

أه̀`````ل �شورية يطمع̀`````ون يف ذهاب  حني كان ا

ة بعد جلنة )كراين(  qوخا�ش ,kالنتداب �رشيعا

وقرار اأهل البالد بطلب ال�شتقالل... فلما 

مل تفعل فرن�شة ما كان ينبغي فعل¬ من اجلالء 

هلها اندلعت الثورة ال�شورية  وت�شليم البالد لأ

التي كانت جاهزةk كامنة تنت¶ر النطالق. 

و�شاì ال�شاعر }واXلما√!z وا�شتل �شالح¬, 

( كان اأقوi من¬ وغلب¬,  qولكن ال†شيف )العدو

أنهى الق�شيدة بهذين البيتني: وطرد√!, وا

  mΩÓ``````````̀°``````````̀S  ö``````````̀ü``````````̀Y  ø``````````̀µ``````````̀j  ⁄

r™```£```à```°```ù```J q≥````````````̀◊G ¢```̀ù```̀ª```̀ °```̀T ¬`````«`````a

 mAÉ`````````````````````````̀eO ö````````````̀ü````````````̀Y ¬``````````````````````````````````````̀ qfEG

! r™````````````̀aó````````````̀eh mOÉ`````````````````````````````̀ qYQ ö````````̀ü````````̀Y

 iلقد دخل الفرن�شيون بالد ال�شام بدعو

التمدين وتو�شيل احل†ش̀`````ارة, ولكنهم كانوا 

غا�شبني م�شتعمرين م�شا�شي دماء, �شالبي 

اأموال وخريات..

أن¬ كان يتقن  ج( – ويف ترجم̀`````ة ال�شاعر ا

التلحني. ومن تالحين¬ ما و�شع¬ على ن�شيد 

من تاأليف̀`````¬ عنوان¬: ن�شي̀`````د ال�شهداء, يقول 

في¬:

 pOƒ```````̀°```````̀S C’G »```̀°```̀û```̀e Ó```̀©```̀∏```̀d É```æ```«```°```û```e

pOhó```````````÷G ô```````````KCG »```̀Ø```̀à```̀≤```̀f É``````̀fö``````̀Sh

pOhó```````̀◊G ≈``̀ ∏``̀Y ¢``̀ù``̀«``̀ª``̀ÿG É```̀ f qÒ```̀ °```̀Sh

pOhó`````̀∏`````̀dG º```̀°```̀ü```̀ÿG É`````̀fhó`````̀Y Oô````̀£````̀d

:kأي†شا ومن¬ ا

oΩÉ```̀°```̀ù```̀J  ’ á```````̀ q«```````̀H C’G  ¢```̀ù```̀Ø```̀æ```̀dG  »`````̀g

oΩÉ````````̀f C’G  nº```̀ r«```̀ p°```̀ S  ƒ`````̀dh  ,’  , m∞```̀ r°```̀ù```̀î```̀H

ΩÉ````æ````f  ’  á```````̀ dò```````̀ ŸG  ≈`````̀∏`````̀Y  ø``````̀ë``````̀fh

 ( pó```̀«```̀dƒ```̀dG  ø``````̀ HG) h ( l¥QÉ```````````W) É```̀æ```̀eh

p¢``̀Sƒ``̀Ø``̀æ``̀dÉ``̀H i qó`````̀Ø`````̀ ŸG ø`````Wƒ`````dG É```̀æ```̀d

 p¢```̀Sƒ```̀Ñ```̀Y  mΩƒ`````````̀j  ‘ nπ``````̀jƒ``````̀ dG  ¬```̀«```̀≤```̀f

 p¢````̀Sh qö````̀†````̀dG Üô````````̀◊G ``````j õ``̀à``̀©``̀j É```̀æ```̀H

 pOƒ``̀æ``̀÷G  ≈``̀∏``̀Y  oOƒ```̀æ```̀÷G  s¢``̀†``̀≤``̀fG  GPEG

د( – وت�شدi ال�شاعر لدعوة اأحد �شعراء 

 الذي هاجم رجال 
)10(

تل∂ املدة: �شبلي املالط

ى الثوار ب`  qالث̀`````ورة املحاربني لفرن�ش̀`````ة, و�شم

الk ال�شتكانة اإىل الفرن�شي  qاملت�شلبني( مف†ش(
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امل�شتعمر, ومن ق�شيدة املالط معرت�شاk على 

جهاد الثوار:

 kGó`````̀ FGƒ`````̀a qô```````̀Œ lÜô`````````̀M É````̀ ¡````̀ fG ƒ```````̀ dh

É`̀Ñ`̀ qMô`̀e ´GQò```````̀dG É``̀¡``̀d ¿É```̀eõ```̀ dG §`̀°`̀ù`̀H

  É````̀¡````̀ FÉ````̀æ````̀ HCG ≈`````̀∏`````̀Y lπ`````````````̀jh É````̀¡````̀æ````̀µ````̀d

É``̀Hò``̀©``̀e qø`````̀Ä`````̀j mø``````````̀Wh ≈````̀∏````̀Y lπ``````````̀jh

iô``̀J  ’CG  Ö``̀«``̀¡``̀∏``̀dG  ™``̀ dó``̀æ``̀e  qó`````à`````eGh

É``̀Ñ``̀cƒ``̀c á````̀Ñ````̀µ````̀fh É````̀ «````̀ °````̀ TGQ ∫Ó````````````̀WCG

GhQO  π``̀¡``̀a  ¿ƒ``̀Ñ``̀∏``̀°``̀ü``̀à``̀ŸG  »``¨``à``Ñ``j  É````e

!?É`̀Ñ`̀∏`̀°`̀ü`̀J OÓ```̀Ñ```̀dG ≈``̀∏``̀Y √ƒ``̀æ``̀L GPÉ`````̀e

وقد ردq خالد اÿطيب بق�شيدة عنوانها 

 عاتب فيها �شبلي 
)11(

zمتوت ال�شعوب لتحيا{

ن ال¶لم  امل̀`````الط و لم¬, وناق�ش̀`````¬; واأ�شف لأ

... qهذ√ املرة جاء من )قريب( ل من عدو

و‡ا قال¬: 

 kÉ```̀jOÉ```̀“ ∫É```̀≤```̀ŸG ‘ »`̀∏`̀Ñ`̀ °`̀ T nâ`````Wô`````aCG

 É`̀Ñ`̀Lƒ`̀à`̀°`̀SG AÉ`̀æ`̀ã`̀dG Ò``̀N rø```̀ ne nâ``̀ r‡ò``̀a

 kÉ``̀«``̀fÉ``̀L AÉ````````̀ah »````````̀NCG π`````c äƒ`````````̀YOh

!!É``Ñ``fò``e IAhô````````ŸGh á`̀eÉ`̀¡`̀ °`̀û`̀ dG ≈``̀à``̀ah

¬`̀à`̀Yó`̀°`̀ü`̀a É`̀°`̀û`̀ë`̀∏`̀d ∂`̀ª`̀¡`̀°`̀S â``̀H qƒ``̀°``̀U

É``̀HCGô``̀j  ¿CG  É``̀°``̀û``̀◊G  ´hó``̀°``̀ü``̀e  äÉ``̀¡``̀«``̀g

m∞`̀bƒ`̀Ã ¢`̀†`̀jô`̀≤`̀dG É`̀fó`̀°`̀û`̀æ`̀J â```̀«```̀JCGh

É`̀Ñ`̀£`̀î`̀j  ¿CG  ¬`̀ ∏`̀ã`̀Ã  ¿h Dƒ```````̀ÿG  π``̀é``̀N

 íوتوق̀`````ع ال�شاعر اأن يك̀`````ون املالط يطم

بوXيفة من املن̀`````دوب ال�شامي الفرن�شي دي 

ألق̀`````ى �شبلي املالط ق�شيدت¬  جوفنيل الذي ا

اأمام¬ يف مدر�شة احلكمة ببريوت; وقال:

 káÑJQ  π«æaƒL  …O  øe  πeCÉJ  âæc  πg

?É`̀Ñ`̀°`̀ü`̀æ`̀e  ∂`̀∏`̀«`̀æ`̀j  ¿CG  iƒ``̀¡``̀J  â`̀æ`̀c  hCG

ويذك̀`````ر خال̀`````د اÿطيب �شبل̀`````ي املالط 

Ãا ج̀`````رi على يد الفرن�شيني من قتل واأ�رش 

وت�رشيد و�شلب..

 kÉ``NQÉ``°``U  kÓ``̀Ø``̀W  ∑É``æ``«``Y  äCGQ  É```e  nhCG

É`̀Ñ`̀N kGQƒ``````````f ¬````````̀eCG r»```¶```ë```∏```H »``̀µ``̀Ñ``̀j

¬``Ñ``«``°``û``e ∫Ó```````̀L ¬```̀∏```̀∏```̀L ï```̀«```̀ °```̀ û```̀ dGh

É`̀Ñ`̀ q°`̀†`̀fl AÉ`````̀aƒ`````̀dGh IOÉ```̀¡```̀°```̀û```̀dG Ωó`````̀H

 É``̀¡``̀aÉ``̀Ø``̀Y ¿ƒ``̀Ñ``̀ ∏``̀ °``̀ù``̀j á``̀ã``̀«``̀¨``̀à``̀ °``̀ù``̀ŸGh

É``̀Ñ``̀∏``̀°``̀ù``̀ oj  q’CGh  ¬```̀jó```̀Ø```̀ J  ìh qô```````̀ dÉ```````̀H

ويلتفت اإىل املالط, ويقول ل¬ بعد هذا:

π`̀¡`̀a º``̀¡``̀©``̀FÉ``̀¶``̀a ø`````̀e lπ```̀«```̀∏```̀b Gò``````̀g

?É`̀Ñ`̀µ`̀æ`̀jh  ¿É``̀¡``̀ oj  ¿CG  ∂`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀d  ≈`̀ °`̀Vô`̀J

أي†شاk وي†شع̀`````¬ اأمام احلقائق  ويناق�ش̀`````¬ ا

الوطنية:

 É`̀e ¢```̀ù```̀«```̀dh Ú``̀Ñ``̀∏``̀°``̀ü``̀à``̀ŸÉ``̀H ø```̀ë```̀f É`````e

É``̀Ñ``̀∏``̀ n°``̀ü``̀J qó``````̀ n©``````̀ oj kÉ`````̀eƒ`````̀j ¬`````̀H É```̀æ```̀ª```̀b

iô````̀f  ¿CG  É```̀æ```̀«```̀∏```̀Y  äÈ`````````c  É```̀æ```̀æ```̀µ```̀d

..!É`̀Ñ`̀ °`̀†`̀¨`̀f  
q
 ’CG  h  É``̀æ``̀H  hó```̀©```̀dG  Qƒ````̀L
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(5)

واإذا كان خال̀`````د اÿطي̀`````ب ق̀`````ادراk على 

أو  احتم̀`````ال الغ̀`````رتاب يف �شبي̀`````ل الوط̀`````ن, ا

م̀`````ن اأعمال¬ اجلهادية �ش̀`````د العدو, وخ�شية 

ن�شانية  ال�شته̀`````دا±, فاإن¬ -من الناحي̀`````ة الإ

والجتماعية- ا�شتكى م̀`````ن اأعباء الغرتاب 

هل وال�شدي̀`````ق والوطن ول¬ يف ذل∂  ع̀`````ن الأ

اأكÌ م̀`````ن ق�شي̀`````دة. ومنها واح̀`````دة بعنوان 

 وهي م̀`````ن ق�شائد√ 
)12(

)حيات̀`````ي يف املنفى(

الطوال, قال �شاح̀`````ب كتاب )الدكتور خالد 

اإنها من 
 )13(

اÿطيب, م�شرية حيات¬ ون†شال¬(

أن�شدها يف احلéاز, ومن هذ√  ق�شائد√ التي ا

الق�شيدة:

…QÉ``̀Ø``̀°``̀SCGh ÊÉ``à``°``ù``Hh …ô``̀©``̀°``̀Th …Ì```̀f

pQÉ`````JhCÉ`````H kÉ````̀aõ````̀Y »``̀æ``̀Hô``̀£``̀j Oƒ`````©`````dGh

 »`̀Jó`̀°`̀†`̀æ`̀eh  »```````````bGQhCGh  »```̀YGô```̀j  GPh

pQGƒ```̀ °```̀ SCÉ```̀ H ≈``̀ ∏``̀ ã``̀ ŸG Ö``̀à``̀µ``̀ dG É``̀¡``̀£``̀«``̀–

 GhóbQ  ób  ¢SÉædGh  »JóMh  ÉLódG  ‘h

…QGö`````````̀SCGh »``°``ù``Ø``f »``≤``à``∏``J É`````````̀gAGQh

أن�شد ال�شاع̀`````ر ق�شيدة طويلة Ãنا�شبة  وا

توديع̀`````¬ يف القاهرة �شن̀`````ة 1929 ذكر فيها 

أي†شاk, ويف هذ√ الق�شيدة عاطفة  الغرتاب ا

جيا�شة, و�شéنl بال≠:

 …ó`` q¡``°``ù``J  ∫ƒ`````W  ˆG  π``«``Ñ``°``S  ‘  ’CG

…ó``` qLƒ```Jh ≈`̀ª`̀ë`̀∏`̀d »`̀æ`̀«`̀æ`̀M •ô`````ah

É``̀fCG É``̀gh Rƒ`̀Ø`̀J »``̀c rÈ``̀°``̀UG ‹ ¿ƒ`̀dƒ`̀≤`̀j

…ó``̀∏``̀Œ »```̀æ```̀e qπ``````̀e ≈```̀à```̀M äó```̀ ∏```̀Œ

…ƒYôj ¥ƒ°ûdG ’h »æ«Ø°ûj ™eódG Óa

 ó©ª°ùH  »``̀ª``̀Zh  »`̀ª`̀g  ‘  È`̀°`̀ü`̀dG  ’h

iOô``dG å©Ñj iO qô```̀ dGh …OÓ``̀H äô`̀é`̀g

pO qó```̀Ñ```̀ŸG º`̀«`̀°`̀û`̀¡`̀dÉ`̀c â``̀ë``̀°``̀VCÉ``̀a É``̀¡``̀«``̀dEG

 É`̀¡`̀Yƒ`̀HQ …ô`̀é`̀¡`̀H kGQÉ```̀à```̀fl oâ``̀æ``̀c É```̀eh

 pó qª©J  øY ≈°S C’G  ≈°Vôj …òdG  GP  ø neh

وي�شرت�ش̀`````ل ال�شاع̀`````ر, وي�شتح†رش �شورة 

فتاة –اور√ يف الوطن, وت�شكو اإلي¬ حال¬ اإىل 

اأن يقول:

kÉ``̀æ``̀NÉ``̀°``̀S Ì``̀æ``̀j ™````̀eó````̀ dGh É``̀¡``̀d â``̀∏``̀≤``̀a

pó``̀ q°``̀†``̀æ``̀ŸG ¿É```̀ª```̀÷G Ì```̀f É```̀g qó```̀N ≈``̀∏``̀Y

º`̀≤`̀∏`̀Y  h  ó``¡``°``T  ô``̀gó``̀dÉ``̀a  Ê qƒ``````̀ ng  ’CG

pó`̀Z ø``̀e qó````̀H’ Ωƒ``̀«``̀dG iOÉ````̀“ É`̀ª`̀¡`̀eh

Gó``̀©``̀dG  ô``̀¡``̀≤``̀f ¬````H mΩƒ``````̀j ø````e qó`````̀H ’h

pOQƒ````̀e qö````̀T iOô``````̀dG ¢```̀SCÉ```̀c º````̀gOQƒ````̀fh

É`̀gQÉ`̀°`̀ü`̀à`̀fG »`̀°`̀VÉ`̀e ¿É```̀Wh CÓ```̀d ™``̀Lô``̀fh

pó```̀ª```̀ rMCG  p∞``̀JÉ``̀µ``̀à``̀dG  ó``̀¡``̀Y  ¤EG  mO rƒ````̀ n©````̀H

(6)

وهكذا ارتبطت عن̀`````د ال�شاعر ‹موعة 

م̀`````ن املقا�شد والق†شاي̀`````ا ي�شتب∂ بع†شها مع 

خر: الوطن واجله̀`````اد, وارتباط  بع†شه̀`````ا الآ

الوطن ال�شغ̀`````ري )�شوري̀`````ة( بالوطن العربي 
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أ�شا�ش̀`````¬:  الكب̀`````ري, والغ̀`````رتاب ال̀`````ذي كان ا

أو اÿ̀`````روج عن الوطن  امل�شارك̀`````ة يف الثورة ا

 ß`````̀ارج اأو حلف`````̀ÿمل�شان̀`````دة الث̀`````ورة م̀`````ن ا

النف�̀`````س من نقمة امل�شتعمر.. ولي�س املو�شو´ 

ن�شاين ببعيدين عن  الجتماعي واملو�شو´ الإ

ابقة: فاإن ال�شاع̀`````ر من النو´  qاملقا�ش̀`````د ال�ش

ح�شا�س; فاإن  الرقي̀`````ق امل�شاعر, املره̀`````ف الإ

هل  لهفت̀`````¬ على الوالدين خا�ش̀`````ة و�شائر الأ

éن من  qيف ال�ش :è`````̀ qج
�شح̀`````اب كانت تتاأ والأ

جهة ويف الغرتاب من جهة Kانية...

أ( – لقد تويف والد ال�شاعر, وهو مغرتب  ا

ردن, فاأر�شل ق�شيدة لتلقى يف  زرق بالأ يف الأ

 ,
)14(

يوم تاأبين̀`````¬ عنوانها: العرتا± باجلميل

ومنها:

ÊÉ`````̀é`````̀°`````̀TCG  ‘h  Êõ``````````̀M  ‘  ˆG

 ÊÉ````̀©````̀dG  Ò```̀ °```̀ù```̀µ```̀dG  »```̀Ñ```̀∏```̀b  ‘  ˆG

 É````¡````eƒ````f  â````̀à````̀°````̀û````̀J  Ú`````````Y  ‘  ˆG

 p¿É````à````¡````dG  ™``````̀e ró``````̀ ŸG  ‘  iô```````̀L  mΩOh

- ومن الق�شيدة يف الكالم على والد√:

É``¡``JÉ``Ñ``µ``f ≈```̀∏```̀Y kGQÉ````̀Ñ````̀°````̀U oâ````æ````c π````̀H

 ÊGOQCG  »``````````̀HCG  É``````̀j  ∂```̀Ñ```̀£```̀N  ø````̀µ````̀d

É`̀¡`̀JÉ`̀eó`̀ °`̀U ≈``̀∏``̀Y kGQÉ````̀Ñ````̀L â``̀æ``̀c ∂````H

 p¿É````̀Kó````̀◊G IQƒ```````̀K  kÉ````̀eƒ````̀j  ¢````̀û````̀NCG  ⁄

»`̀à`̀Áõ`̀Y q∑O ∂`̀«`̀a »`̀Ñ`̀£`̀N Ωƒ```«```dGh

!ÊÉ``````̀eCG ¿É````̀eõ````̀dG ó``̀«``̀c ø```̀e â``Ñ``∏``£``a

مري املéاهد  ب( وهنا∑ قطعة يف رKاء الأ

عز الدين اجلزائري الذي �شقط �شهيداk وهو 

يدافع ع̀`````ن الوطن. وعز الدي̀`````ن هو حفيد 

مري عبد القادر. الأ

 qدعوة الفرن�شيني kقال ال�شاعر وا�شفا  -

بقاء على حيات¬,  لقاء �شالح̀`````¬ والإ مري لإ لالأ

مري على خطة اجلهاد: وت�شميم الأ

 ló``̀«``̀¡``̀°``̀T â```````````̀fCGh Gó`````̀©`````̀dG n∂````````̀JQò````````̀fCG

É`````̀jhO …hó````````̀j äÉ````̀Ø````̀gô````̀ŸG ió`````̀°`````̀Uh

 kÉ```̀ q«```̀M ∂``̀≤``̀Ñ``̀f ìÓ```̀ °```̀ù```̀dG ∂```̀æ```̀Y p≥`````````̀dCG

É```«```NQ kÉ```̀°```̀û```̀«```̀Y ∂```̀Ñ```̀¡```̀f É``````̀æ``````̀ r©``````̀ pWCGh

â`̀¶`̀∏`̀J kGQÉ``````````f oÜGƒ```````````̀÷G ∂```̀æ```̀e ¿É``````̀c

É````̀«````̀HCG  äƒ````````̀“  ¿CG  nä rô`````````````````̀KBG  å````̀«````̀M

… qó`````L  nπ````̀ã````̀e  √ qó````````̀L  ¿É``````̀c  rø``````̀e  q¿EG

?É`̀«`̀M ΩGO É```̀e  nìÓ``̀ °``̀ù``̀ dG  »`̀≤`̀∏`̀j  ∞``̀«``̀c

(7)

أح̀`````داث زلزال  ا ال�شاع̀`````ر بع†س  و�شéل 

يوكوهام̀`````ا الذي اأ�شاب تل̀`````∂ املدينة يف 29 

أيل̀`````ول 1923, و�شéل من عواطف¬ ومواقف¬;  ا

)15(
لها: qو

أ يف ق�شيدة ا

  É``````̀eÉ``````̀gƒ``````̀cƒ``````̀«``````̀H  ⁄CG  Ö````````£````````N

rQƒ`````````````gó`````````````dG  ó`````````````````````̀HCG  ™````````̀≤````````̀j  ⁄
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يقول فيها:

  ```````̀dÉ``````̀a  ΩÉ`````````````````````````````̀ j C’G  ø````````````̀eCÉ````````````̀ J  ’

rQhô```````````̀¨```````````̀ dG á`````````̀æ`````````̀eCÉ`````````̀e oΩÉ```````````````````````````̀jCG

 ƒ`````̀ °`````̀ü`````̀b  ä qô`````````````````````````````̀N  º`````````````````̀c  ˆ

rQƒ`````̀°`````̀ü`````̀≤`````̀dG ¥ƒ````````````̀a »```````̀“ô```````̀J lô````````````̀ `

 ƒ``````̀Ø``````̀ f  äOÉ``````````````````````````````````H  º````````````````````̀c  ˆ

rQƒ`````̀Ñ`````̀≤`````̀dG oÖ``````````````MQ É`````¡````` qª`````°`````V l¢```````````̀S

 hó```````````̀b  â````````̀≤````````̀©````````̀°````````̀U  º````````````````̀c  ˆ

... rQƒ```````̀°```````̀ü```````̀ÿG  ∞`````«`````g  É```````̀¡```````̀fGR  lO

أبيات: ويقول بعد ا

 ƒ``````````̀ HCG ≈``````°``````†``````b º`````̀«`````̀à`````̀«`````̀∏`````̀d rø``````````````̀e

? rQhö````````````̀S  ‘  oì nô```````````````Á  ¿É````````````̀ch  o¬``````̀```````̀`

 ‘ í``````̀«``````̀°``````̀ü``````̀J IÉ```````̀à```````̀Ø```````̀∏```````̀d rø`````````````````e

? rÒ``````̀› ø``````̀e π``````̀g É```````̀L qó```````̀dG ≥```̀°```̀ù```̀Z

ø```̀e qø`````````̀Ä`````````̀J ñƒ``````̀«``````̀°``````̀û``````̀∏``````̀d rø``````````````````̀ ne

 ?Ò``````̀°``````̀ü``````̀ŸGh Ö````````̀bGƒ````````̀©````````̀dG Aƒ````````°````````S

ويختت̀`````م الق�شيدة باأبيات فيها �شيء من 

مالمí احلكمة:

iOô``````````````̀dG ∫ƒ``````````````̀g rø````````̀µ````````̀j É``````ª``````¡``````e

rQƒ`````````````````̀e C’G Ωõ```````````̀Y ø````````̀e È`````̀°`````̀ü`````̀dÉ`````̀a

`````«````Ñ````µ````dG Ö````````£````````ÿG á``````̀Hƒ``````̀©``````̀°``````̀Uh

rÒ````̀Ñ````̀µ````̀ dG  ¢````̀ù````̀Ø````̀ f  ‘  o¿ƒ````````̀¡````````̀J  ô````````̀ `

```````̀dG »`````̀≤`````̀à`````̀j rø````````````̀e º````̀µ````̀¡````̀«````̀Ñ````̀ °````̀Th

... rQƒ`````̀Ñ`````̀ °`````̀ü`````̀dG Ö```̀ ∏```̀≤```̀ dÉ```̀ H ∫Gƒ```````````````̀gCG

, �شاغ̀`````¬ ال�شاعر  qاإن�ش̀`````اين líفه̀`````ذا ملم

آKار ذل∂  ق�شي̀`````دةk تنب†س بروì التعاطف مع ا

�شى البال≠.. الزلزال املدمر, وروì الأ

(8)

وعل̀`````ى كÌة م�شاغ̀`````ل د.خالد اÿطيب, 

وت�شتت̀`````¬ يف حل¬ وترحال̀`````¬, وبذل¬ نف�ش¬ يف 

�شبيل الوط̀`````ن, وا�شتغراق̀`````¬ يف الدفا´ عن¬ 

عمالk وقولk, كان يف خاطر√ �شيءl اآخر يخ�س 

احلياة الجتماعي̀`````ة: دعا قوم¬ اإىل النه†شة 

العلمي̀`````ة والعملية, وع̀`````اب عليهم ان�رشا± 

فري̀`````ق منهم اإىل اللهو والعبث يف حني كل ما 

, وديار ي†شيع  lشاغل� qوه̀`````م ,l≠بال wحولهم جد

را�شي وعلى  ا�شتقاللها, وعدوq جاKم على الأ

ال�شدور.

ودع̀`````ا - يف ذل̀`````∂ الوقت املبك̀`````ر - اإىل 

أة, وتعليمه̀`````ا, واإعطائها حقها  نه†ش̀`````ة امل̀`````را

امل�̀`````رشو´ يف التعلم والتقدم وم�شاركة الرجل 

يف �شناعة احلياة, وتخريè جيل جديد وا´, 

ويف نقل احلياة العربية اإىل معا�رشة الزمن, 

حداث. وم�شابقة الأ

واأكتفي ب�ش̀`````يء من ق�شيدة ل̀`````¬ بعنوان 

أولها:  ا
)16(

zíالفتاة ال�شال qحب{

oÖ``̀∏``̀£``̀J É`````̀e ¢```ù```Ø```æ```dG ≈```̀∏```̀Y lõ`````̀jõ`````̀Y

oÜô```````̀ r¡```````̀ ne mø```````̀ FÉ```````̀c ø```````̀e n∂``````````̀d É``````````̀eh

ب∂, ح�شنة العnرr�س  qوهي جيدة البناء وال�ش

ف̀`````كار: بعيدة عن  واملقا�ش̀`````د, مت�شل�شل̀`````ة الأ

اللهé̀`````ة اÿطابية التي تك̀`````Ì عادة يف مثل 

هذ√ املو�شوعات, ومنها:
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 É``̀¡``̀°``̀ü``̀î``̀°``̀T  ‘  á```̀∏```̀«```̀°```̀†```̀Ø```̀dG  qÖ````````````̀MCG

oÖ``̀ °``̀ù``̀æ``̀j É````̀¡````̀d kÉ`````̀ã`````̀jó`````̀M iƒ```````````````̀gCGh

Ühô```̀¨```̀ dG ™```̀jö```̀S √ƒ`````̀Lƒ`````̀dG ø``̀°``̀ù``̀ë``̀a

oÜô````̀¨````̀j  ’  π````̀FÉ````̀°````̀†````̀Ø````̀dG  ø`````̀°`````̀ù`````̀ oMh

`````̀HÉ````̀æ````̀ŸG ¥ƒ``````````a á````«````Ñ````°````ü````dG Ö````````````̀MCG

oÖ``̀£``̀î``̀J  GPEG  ∫ƒ````≤````©````dG  »``̀Ñ``̀°``̀ù``̀J  ô`````̀`

 »```̀æ```̀ã```̀æ```̀J  ’  á`````«`````Ñ`````°`````ü`````dG  Ö```````````````̀MCG

oÖ```̀©```̀à```̀J  ’h  kÉ```````̀eƒ```````̀ j  ó``````````̀÷G  ø```````̀Y

-اإىل اأن يقول:

nÚ``̀ë``̀Ñ``̀ °``̀ü``̀J ≈````̀à````̀e OÓ``````̀ Ñ``````̀ dG IÉ`````̀à`````̀a

? oÖ````````̀é````````̀Y C’G oπ```````̀ã```````̀ŸG »```````̀g kIÉ```````̀à```````̀a

 IÉ````̀«````̀◊G ∑Gô```````````̀Y Ú````̀∏````̀Nó````̀J ≈````̀à````̀e

...? oÖ```̀°```̀ü```̀æ```̀ŸG ∂````H kÉ``̀Ñ``̀é``̀Y OGOõ````̀«````̀a

qó```̀é```̀à```̀dG ≥`````̀jô`````̀W Ú```µ```∏```°```ù```J ≈````̀à````̀e

 oÖ``̀ °``̀†``̀¨``̀ oj  É`````̀e  O qó````̀é````̀à````̀ dG  ¢```ù```«```d  , pO

 Ó```̀©```̀dG ∑ rQó````````````````̀ pd Ú```̀°```̀†```̀¡```̀æ```̀J ≈````̀à````̀e

 !? oÖ````̀gƒ````̀j É```̀æ```̀d lÖ``````````̀ rg nh ó```̀é```̀ ŸG É```̀ª```̀a

- واآخر بيت يف الق�شيدة:

 ≈```̀fƒ```̀dÉ```̀H  ’  È`````̀°`````̀ü`````̀dGh  Ωõ```````̀◊É```````̀Hh

! oÖ``̀ o©``̀ r°``̀ü``̀ nj É```̀e ¢``̀ù``̀Ø``̀æ``̀dG ≈``̀∏``̀Y o¿ƒ```̀¡```̀j

(9)

أKناء ترجمة ال�شاعر خالد اÿطيب  ويف ا

ق الزركلي, على  qع̀`````الم, تط̀`````ر يف كت̀`````اب الأ

طريقت¬ الناقدة, املوج̀`````زة النافذة اإىل �شعر 

ج̀`````ل و�شاعريت̀`````¬, وقال باخت�ش̀`````ار: }ل¬  qالر

)17(
.zأنا�شيد حما�شية, ون¶م ح�شن ا

أ. نادر ال�شاط̀`````ي, وكان من رفاق  وق̀`````ال ا

خالد اÿطي̀`````ب يف �شé̀`````ن اأرواد يف كلمت¬ 

 م�شرياk اإىل نبوغ̀`````¬, وبالغت¬, 
)18(

التاأبيني̀`````ة:

واإتقان¬ املو�شيقى: 

 kيبا‚ kأيه̀`````ا ال�شديق تلمي̀`````ذا }عرفت∂ ا

 kومنفيا kهادئ̀`````ا kين̀`````اéو�ش ,kحاذق̀`````ا kوطبيب̀`````ا

 kاحا qشد� kأيام ال�شلم طروبا �رشيفاk. عرفت∂ يف ا

لباب... كنت ع¶يماk يف  ومو�شيقياk تف̀`````Ï الأ

 z...طابيةÿمواقف∂ ا

- ورKا√ ابن بلدت¬ حماة, �شاعرها امل�شهور: 

)19(
لها: qو

أ بدر الدين احلامد بق�شيدة ا

…OG Dƒ````````̀ah »```̀ë```̀fGƒ```̀L q»`````̀W ∑Gô````````̀cP

pOGƒ```̀Z ´ƒ```̀eó```̀dG ø```e ∂`̀à`̀≤`̀°`̀S rÖ```̀gPÉ```̀a

 kموهبت¬ ال�شعرية; اإ�شافة kيقول فيها ذاكرا

اإىل براعت¬ اÿطابية وقدرات¬ املو�شيقية:

lâ`̀eÉ`̀ °`̀U ∂`̀Ñ`̀«`̀£`̀N …OGƒ```````̀dG È``̀æ``̀e É```̀j

pOÉ````````̀jEG q¢````̀ù````̀b ó```̀©```̀H á``̀HÉ``̀£``̀î``̀∏``̀d rø``````̀e

¬ª«¶f  ¢``†``jô``≤``dG  Üò``̀©``̀ dG  oô``̀YÉ``̀°``̀û``̀dG

pOÉ`````̀ «`````̀L C’G  ‘  Qó`````̀dÉ`````̀c  hCG  ¢````SÉ````ŸÉ````c

Gó°T  GPEG  º«N qôdG  äƒ q°üdG  ‘  (¥Éë°SEG)

 pOGƒ```````̀Y C’G ≈``̀∏``̀Y mÜö`````̀V ‘ (ÜÉ````````̀jQR)

 ĺ hÉ`````£`````e ¿É`````̀«`````̀Ñ`````̀dGh oô````̀NÉ````̀Ø````̀f É````æ````c

pOÉ````̀°````̀†````̀dÉ````̀H m√ qƒ`````````Ø`````````e qπ``````````̀c √Ó``````̀©``````̀H



55 2011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

ájQƒ°S ‘ ô©°ûdG ïjQÉJ øe

lá```̀jó```̀f ¿É````̀«````̀Ñ````̀dGh á``̀MÉ``̀ °``̀ü``̀Ø``̀ dG Ú````̀Y

 pOÉ````````̀f  hCG  √ó``````̀©``````̀H  π`````̀Ø`````̀M  π````````̀c  ‘

أ�شار  - ورKا√ �شاع̀`````ر حلب عمر يحيى, وا

 )20(
أدب¬ وفن¬ يف ق�شيدةm قال فيها: اإىل ا

¬`````̀HÉ`````̀jEG ≈``````̀ qLô``````̀f É````̀æ````̀c É`````̀ŸÉ`````̀W É````````̀jh

oÜÉ`````̀jEG ∑É``̀æ``̀g ≈``̀Lô``̀j É```̀e Ò```̀N ≈``̀∏``̀Y

 ¬`̀Zƒ`̀∏`̀H ∫É````̀Lô````̀dG ≈``«``©``j É```̀Ã kÉ``̀Ä``̀«``̀∏``̀e

 oÜGò`````````̀ oe  ∫É`````̀ª`````̀÷G  ¬```̀«```̀a  ÜOCG  ¤EG

 ¬``̀JÉ``̀Ñ``̀æ``̀L  ‘  ø`````̀Ø`````̀dG  ìhQ  ≥````̀∏````̀–

 oÜGƒ````̀°````̀U  AÉ````̀≤````̀ ∏````̀dGh  ø`````̀a  qø`````̀Ø`````̀dG  GPEG

ة  qأق̀`````ول اإن هذا الرجل: بق�ش وباملنا�شبة ا

 kاÌون kأدب¬: �شعرا حيات¬, ون†شال¬, واغرتاب¬ وا

ي�شتح̀`````ق درا�شة وا�شع̀`````ة تف�شيلية يف ر�شالة 

جامعية جادة. 

(10)

اإن قارÇ ت̀`````راث الدكتور خالد اÿطيب 

ومتاب̀`````ع �شرية حيات¬ باملوج̀`````ود امل�شéل من¬, 

وعن̀`````¬, وقارÇ ما قي̀`````ل في̀`````¬ يف تاأبين¬ من 

ة, �شطعت  qينتب̀`````¬ اإىل �شخ�شية فذ Ìشعر ون�

كال�شه̀`````اب... م̀`````ا اإن التم̀`````ع وم̀`````الأ ال�شماء 

 kباإ�شاءت¬ واإنارت̀`````¬ حتى ق†شى وانطفاأ: تاركا

وراء√ ذكري̀`````ات ع¶يمة يف القي̀`````م الوطنية 

دبية . واملزايا ال�شخ�شية واللمحات الأ

واأختم بعب̀`````ارة للزركل̀`````ي, وهو يرتجم¬, 

وكان عل̀`````ى معرف̀`````ة ب¬, زميالk ل̀`````¬ يف جهاد 

بيqاk, في¬ 
أ الفرن�شيني: }كان �رشيف النف�̀`````س, ا

ةz. وم̀`````ا اأع¶م هذ√  qاأريحي̀`````ة كامل̀`````ة وفت̀`````و

فات يف مزايا الرجال!. qال�ش

1- الدكت̀`````ور خالد اÿطي̀`````ب م�شرية حيات¬ ون†شال¬. حمي الدين غني̀`````م- دار احل�شاد -دم�شق- �شورية -ط1- 

ركلي2: 298, ومعéم املوDلفني لعمر ر�شا كحالة. qعالم للز 2009م. وÿالد اÿطيب ترجمة يف الأ

- ول̀`````¬ ذكر يف اأخب̀`````ار الثورة ال�شورية مثل: مع Kورة حماة ملحمد �شعيد الزعي̀`````م )مطبعة ال†شاد - حلب( وKوار 

دهم اجلندي )مطبعة  �شنع̀`````وا ال�شتقالل لن�شاأة اÿا‚ي )دار ال�رشق – حل̀`````ب( وتاريï الثورات ال�شورية لأ

ال–اد – دم�شق( 

- ولدت¬ عند الزركلي 1900م.

2- ان¶ر الطبعة الثانية من¬ يف دار الفكر - دم�شق-.

أده̀`````م اجلندي - )مطبعة ال–̀`````اد – �شار´ رامي  تاري̀`````ï الث̀`````ورة ال�شورية يف عه̀`````د النتداب الفرن�شي - ا  -3

– 1960(: 260 – 262, وان¶ر الدكتور خالد اÿطيب – �شرية حيات¬ ون†شال¬ – �س13.
ان: ر�شمي̀`````ة و�شعبية, ونقل اجلثمان اإىل دم�شق )منزل اأخي¬(  sطيب جنازة يف عمÿأقيم̀`````ت للدكتور خالد ا 4-  ا

وح†̀`````رش جنازت¬ من̀`````دوب عن رئي�س اجلمهورية ورئي�̀`````س الوزراء واأع†شاء املéل�̀`````س النيابي وقنا�شل الدول 

العربية, وغريهم. و�شيع ت�شييعاk ر�شمياk و�شعبياk, ودفن يف مقربة باب ال�شغري.

¢ûeGƒ¡dG
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ألقيت في¬ كلمات وق�شائد كثرية تليق Ãثل¬ من الرجال املéاهدين. واأقيم ل¬ يف مدينة حماة حفل تاأبيني ا

 )ان¶ر تف�شيالk يف كتاب الدكتور خالد اÿطيب: 25 – 36(.

املرجع ال�شابق 39 – 40.  -5

الدكتور خالد اÿطيب: 41 – 42.  -6

�شوي: هُزل, و�شمر.  -7

املرجع ال�شابق: 75 – 77.  -8

املرجع ال�شابق: 73 – 74.  -9

دارية,  10- �شبل̀`````ي املالط )1293- 1380ه̀``````/ 1876 – 1961م( �شاعر لبناين. عم̀`````ل يف التدري�س والكتابة الإ

 يف العه̀`````د الفرن�شي قائم مقام لق†شاة املÏ. ل¬ ديوان �شع̀`````ر. وروايات ق�ش�شية, بع†شها مرتجم عن 
q

وع̀`````ني

الفرن�شيqة.

11- الدكتور خالد اÿطيب: 107 – 109.

12- املرجع ال�شابق: 79 – 82.

13- نف�ش¬: 79.

14- املرجع ال�شابق: 117.

15- الدكتور خالد اÿطيب: 69 – 71.

16- املرجع ال�شابق: 43 – 45.

عالم: 2- 298. 17- الأ

18- املرجع ال�شابق: 174.

19- ديوان بدر الدين احلامد 1: 116.

20- خالد اÿطيب: �س 189.

¥µ
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يف نهاي̀`````ات القرن املا�شي وبدايات القرن احلا›, �شدر ل�شليمان العي�شى 

دواوين عديدة, اتخذت يف البداية عنوان: Kمالت, وهي:

Kمالت)1(1997, 

Kمالت)2(1998,

Kمالت)3(1999, 

وKمالت )4( 2004,

وKمالت)5( 2005. 

.á«©eÉL IPÉà°SCGh áãMÉHh áÑjOCG

.…ójôc AÉah áfÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

 ádÉ°U C’G ÚH ≈°ù«©dG ¿Éª«∏°S

…ô©°ûdG ójóéàdGh

¢†«HCG áµ∏e .O¢†«HCG áµ∏e .O

❁

IójóL äGô¶f
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أن¬ اأعطى للدواوين التالية عناوين  على ا

اأخرi للبعد عن التكرار وخوفاk من اللتبا�س, 

 zو}كتاب احلنني ,zفكان هنا∑ }الكتابة بقاء

و}هم�ش̀`````ات ري�ش̀`````ة متعبةz و}ك̀`````ي اأبقى مع 

الكلمةz.. و}قطراتz.. اإ�شافة اإىل الدواوين 

طفال. العديدة التي كتبها لالأ

 kلفات منعطفاDالقراء يف هذ√ املو iلقد راأ

وا�شحاk يف م�ش̀`````رية ال�شاعر, كما Œلى ذل∂ 

يف التعليق̀`````ات والدرا�شات التي كتبت عنها. 

واأتوقف هنا عند Kالث درا�شات: 

 zشليم̀`````ان العي�ش̀`````ى يف نربت̀`````¬ الهادئة�{

, اأي ›, و}�شليمان 
)1(

أبي†̀`````س للدكتورة ملكة ا

العي�شى والق�شي̀`````دة ال�شعريةz للدكتور عبد 

أ�شتاذ جامعي و�شاعر  , وهو ا
)2(

ال�شالم الكب�شي

من اليم̀`````ن. و}الفن ال�شع̀`````ري والطفل عند 

 ,
)3(

�شليمان العي�شىz للدكتورة كافية رم†شان

أ�شتاذة يف جامعة الكويت.  ا

 iيف درا�شتي, راأيت اأن هذا املنعطف لد

أ م̀`````ع خيبة حزيران 1967 تل∂  �شليمان يبدا

اÿيبة الكربi التي هزت الوطن العربي من 

.èليÿاأق�شا√ اإىل اأق�شا√, من املحيط اإىل ا

يف تل∂ ال¶̀`````رو±, �شمت �شليمان فرتة, 

م̀`````ل واحلركة,  K̀`````م راì يبحث ع̀`````ن كوi لالأ

ويبداأ من جديد.. مرة بعد مرة..

ومع كل بداية كانت نربت¬ تخفت, والتاأمل 

يحل لدي¬ حمل الندفا´.

لق̀`````د اأ�رشت يف الدرا�شة اإىل تو�شيع¬ اأفق 

.kوعموديا kنتاج¬ اأفقيا

طفال ال̀`````ذي اختار اللéوء  ففي اأدب الأ

تن̀`````اول  الكب̀`````ار,  اأدب  اإغف̀`````ال  دون  اإلي̀`````¬, 

مو�شوع̀`````ات تت�ش̀`````ل باهتمام̀`````ات ال�شغار 

لعاب,  وحاجاتهم, فتحدث عن الطبيعة, والأ

والأحالم,  واملدر�شة,  �̀`````رشة,  والأ والهوايات, 

مال, والعمل, والوطن. والآ

ونوq´ طرق اÿطاب, فقال ال�شعر, وكتب 

امل�رشحي̀`````ة والق�ش̀`````ة الواقعي̀`````ة واÿيالية, 

أو  غناء هذ√ التéربة, ا آKاراk اأجنبية لإ ب ا qوعر

�شار∑ يف تعريبها.

ويف نتاج̀`````¬ للكب̀`````ار, راأi البتع̀`````اد عن 

�شغاء اإىل  حداث املبا�رشة بقدر يتيí ل¬ الإ الأ

العامل اÿارجي, وتاأمل ما وراء الواقع, واإىل 

أو  عامل¬ الداخلي ال̀`````ذي اأغفل¬ فيما م†شى, ا

ُقلr �شهر√ يف الهم العام..

فف̀`````ي }الثم̀`````التz باأجزائه̀`````ا اÿم�شة, 

خرية, توز´  وغريها من نتاج¬ خالل الفرتة الأ

نتاج¬ بني ال�شعر والنÌ, وبني عدد كبري من 

أراد فيها اأن يقدم نف�ش¬  املو�شوعات الت̀`````ي ا

للق̀`````ارÇ بكل ما فيها من انفع̀`````الت واأفكار 

وروiD وهواج�س.

وهك̀`````ذا ف̀`````اإن اهتمامي ترك̀`````ز يف هذ√ 

الدرا�ش̀`````ة عل̀`````ى ات�ش̀`````ا´ اأفق نت̀`````اج ال�شاعر 

دبية,  جنا�̀`````س الأ من حي̀`````ث اجلمه̀`````ور, والأ

واملو�شوعات التي تناولها.
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عل̀`````ى اأن الدكتور عب̀`````د ال�شالم الكب�شي 

ن¶̀`````ر اإىل التéدي̀`````د ال�شعري عن̀`````د �شليمان 

�شلوبية الفنية. فاأتبع  العي�شى من الزاوية الأ

عنوان درا�شت̀`````¬: �شليمان العي�شى والق�شيدة 

ال�شعرية بعن̀`````وان �شغري ه̀`````و: )Kمالت بني 

يق̀`````ا´ والعرو�س(. و–̀`````ت عنوان فرعي  الإ

ع̀`````ن التنويع عل̀`````ى م�شتوi البح̀`````ر ال�شعري 

قال: }�شليمان العي�شى من فر�شان العمودية 

ع Œربت¬ موDخراk على  qيف ال�شعر, ولكن̀`````¬ و�ش

م�شتوi ال�شكل اÿارجي للق�شيدة, ونوsعها 

ر  sبكتاب̀`````ة ال�ش̀`````كل التفعيلي بنوعي̀`````¬ }املدو

.zوال�شطري

لقد خا�س ال�شاعر الكبري هذ√ التéربة 

يقاعي̀`````ةz كواحد من  �ش̀`````كال الإ Œرب̀`````ة الأ

يقا´ �شعري  أ�ش�شوا لإ وائل الذي̀`````ن ا أولÄ∂ الأ ا

معا�̀`````رش ر�شني ي�شتم̀`````د �شح̀`````ر√ واإ�رشاق¬, 

جمال¬ واأ�شالت¬, من دوائر اÿليل بن اأحمد 

 íتÁ .أو م�شابهة الفراهيدي دو‰ا تقلي̀`````د ا

 qتفعيلت̀`````¬ من بحره̀`````ا بر�شاق̀`````ة ومرونة عز

اأن Œد له̀`````ا ن¶رياk عند بقي̀`````ة ال�شعراء يف 

يقاعية -ل يلقي, كما يفعل غري√  ‡ار�شت¬ الإ

أم̀`````ام احل�شان- بل  م̀`````ن العموديني, العربة ا

يرت∑ للعمود احتم̀`````ال دورت¬ بامتالء تناغم 

تفعيالت¬ متام̀`````اk, لينتقل خطوة جديدة غري 

مقي�ش̀`````ة ول معدودة مازجاk بني بحرين من¬, 

أو تنافر,  ومن Kم تتوالد تفعيلت¬ دو‰ا ن�شاز, ا

.zشد�éيقا´ م�شاحب لل فالإ

وي†رشب مثالk على ذل∂ ق�شيدة �شليمان 

.
)4(

zلتم�شني يف كل ب�شمة طفل pاملعنونة ب` }ا

ول منها ينتمي عرو�شياk اإىل  فاملقط̀`````ع الأ

البحر الوافر )مفاعلÏ مفاعلÏ فعولن(:

mó```̀«```̀©```̀H  m≥```````````````̀aCG  ø```````̀e  q‹EG  oÒ``````̀£``````̀j

GQGƒ```````̀M iô``````̀cò``````̀dG ná````̀Ñ````̀ r©````̀ nL Ì````̀æ````̀jh

وه̀`````و بيت �شعري تام �ش̀`````كالk )يتكون من 

�شدر وعé̀`````ز( واإنr كتب على هيÄة متوازية, 

ويف املقط̀`````ع الثاين م̀`````ن الق�شي̀`````دة نف�شها 

يعم̀`````ل ال�شاعر على حذ± }فعولنz ` بغر�س 

النتقال اإىل اإيقا´ تفعيلي اأقل ` ليك�رش بذل∂ 

�رشامة قانون البيت ال�شعري التقليدي:

ÊhQòj q‹EG Ò£j

päGPGò oL .. mäGPGòL

ÊÌ©Ñj

päÉjÉµM mäÉjÉµM

ويف الوق̀`````ت نف�ش̀`````¬ يك̀`````ون ال�شاعر قد 

ا�شتغنى ع̀`````ن التفعيلة الثانية لل�شطر الثالث 

م̀`````ن املقطع ال�شالف امل̀`````وازي لل�شطر الرابع 

)يبع̀`````Ìين(.. K̀`````م يع̀`````ود اإىل قان̀`````ون البيت 

ال�شعري ال�شالف باإ�شافة )مفاعلÏ( الثالثة, 

وتدعيم مكرورها بالقافية التي تندرج –ت 

قان̀`````ون }لزوم ما ل يل̀`````زمz. يالحß ذل∂ يف 

قول ال�شاعر:

»≤jó°U Éj n∂ nJÉfCG

 zÉjÉæãdG ´ sÓ nW{ oâ°ùd
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zÓL nø rHG{ ’h

ÉjÉæŸG »Ø«°S ≈∏Y âë°TQ ’h

´ ال�شاع̀`````ر من اإيقا´ التفعيلة  uوهكذا ينو

يف نط̀`````اق بحرها }الوافرz اإىل اأن ينتقل -يف 

.. وflتلف.  mانK mالق�شيدة نف�شها- اإىل بحر

ياُلح̀`````ß ذل̀`````∂ يف املقاط̀`````ع: اÿام�س 

وال�شاد�س وال�شابع حتى اآخر الق�شيدة:

.. pìÉÑ°üdG Iƒ¡b r∞°ûJQEG

,.. kÓ«∏b »ær∏¡enCG nh

. pÚæ◊G ÉjÉ≤H rßbhCG

.. pπeôdG ≈∏Y AÉµÑdG oIPÉ«dEG ÉfCG

»æ«fCG o∫ƒ∏£dG p™ª°ùJ ⁄h

É¡«jóK È ö dG …RhÉØe »æàª≤dCG

..»ªgh âfÉch

..»æ«≤j âfÉch

بيات التي تنتمي �شكالk اإىل  بعد ه̀`````ذ√ الأ

البحر اÿفيف, ياأتي البيت الرابع:

..Ég pÌ oJ ’

..ÊEG ..¢ùe C’G nôJÉaO

:á∏«©ØàdG ¤EG CÉé∏jh

pÜÉÑ©dG ‘ lÜQÉg

»¡«J ≥°ûYCG

Kم يعود اإىل البح̀`````ر )فاعالتن م�شتفعلن 

فاعالتن(:

»æ«Ø°ùd CÉaôÃ ‹ÉHCG Ée

يقا´  ´ ال�شاعر الإ uيف هذ√ الق�شيدة ين̀`````و

على م�شت̀`````وi البحر والقافي̀`````ة, عرب تقنية 

�شافة حيناk ول̀`````زوم ما ل يلزم  احل̀`````ذ± والإ

حيناk اآخر.

وح̀`````ني يتح̀`````دث الدكت̀`````ور الكب�شي عن 

وزان والقوايف,  يقا´ }ال̀`````ذي يتé̀`````اوز الأ الإ

التك̀`````رار,  التدوي̀`````ر,  واجلم̀`````ل,  الكلم̀`````ات 

الرت�شي̀`````ع.. يتé̀`````اوز كل امل¶اهر اÿارجية 

للنغ̀`````م اإىل حيث تك̀`````ون النف�س يف متازج مع 

�شياء من حوله̀`````ا, يف متازج �شبي¬  الع̀`````امل والأ

باحللول لدi ال�ش̀`````ويفz, ي�شت�شهد بق�شيدة 

ال�شاع̀`````ر يف )Kم̀`````الت( نف�شه̀`````ا املعنونة ب` 

)مطر(, والتي تبداأ هكذا:

oô£ŸG …òaGƒf t¥ój

oôª¡æj .. t¥ój .. t¥ój

»≤°ùj .. nÖ°û o©dG »≤°ùjh

oôé°ûdG oÜöûj oÜöûj , nÜÎdG

¬H ó hö†dG Å∏à“h

oôªãdG ó¨dÉH º∏ëjh

ƒæMCG kÉÄeÉX …óMhh

oöùµfCGh ..»àª°U ≈∏Y

ƒ¡a »MhQ äÉà°T t⁄CG

oöûàæe A»°T ’ ‘

≈∏Y s»àMGQ ¢†ÑbCGh

?ô pc sPCGCG ?GPÉe ≈∏Y

Gòg Éj , oâ«°ùf , oâ«°ùf

oô oª o©dG n∂ t« pª n°S .. oÜGöùdG
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…ón∏ nN ‘ ¢ù«∏a .. oâ«°ùf

... oöùëæJ . nAGó°UCG iƒ°S

حي̀`````ث ي�شتعري ال�شاعر م̀`````ن تتابع املطر 

أ�شلوب¬ على م�شتوi الكلمة يف التكرار }يدق,  ا

ي̀`````دق, يدق.. ي�̀`````رشب, ي�رشب, عل̀`````ى, على, 

ن�شيت, ن�شيت..z الذي –دK¬ خارجياk ويح�س 

�رشار  أKر√ داخلي̀`````اk يف عمق النف�س, حيث الأ ا

 kاÄامX املتبادلة بينها وب̀`````ني الوجود }وحدي

Kر الذي  أنك�رشz. هذا الأ اأحن̀`````و على نف�شي وا

ي�شل اإىل اأوج̀`````¬ با�شتخدام ال�شاعر التفعيلة 

)وهي جزء م̀`````ن بحر اله̀`````زج - مفاعيلن(, 

والقافية الرائي̀`````ة ذات الروي امل†شموم التي 

أ�شب̀`````¬ ما يكون  تعرب ع̀`````ن توت̀`````ر وانقبا�س, ا

.ìباجلر

ويت�ش̀`````اءل الناقد: }فه̀`````ل للمطر عالقة 

بتطهري جرì ال�شاعر الكبري, وقد راأi احللم 

منيات �شارت بدداk? هل للمطر  منك�رشاk والأ

نني املت�شاع̀`````د من �شعاب  عالق̀`````ة بذل∂ الأ

النف�س وقد –وqل كل �شيء اإىل �رشاب?

هكذا ينتقل ال�شاع̀`````ر.. مفéراk اجل�شور 

يق̀`````ا´ و�شولk اإىل  القائم̀`````ة بني العرو�س والإ

.z..شيان� ,ìاحللم اأو اجلر

ويتوقف الناقد بعد ذل∂ عند ن�س يقف 

بني ال�شع̀`````ر والنÌ, مثل العديد من ن�شو�س 

أنها ن�شو�س  أKبتها ال�شاعر على ا Kمالت, التي ا

نÌي̀`````ة كاأن¬ يري̀`````د اأن ينفي العالق̀`````ة بينها 

 iولكن الناقد ير .zيةÌوبني }الق�شي̀`````دة الن

أن¬ ن�س ن̀`````Ìي تخلى عن العرو�س ليلتحق  }ا

 kوا�شتعا�س بالنرب ليكون �شعرا ,kشع̀`````را� Ìبالن

�شحيحاzk. وهذا الن�س هو: الوعول:

n∂eO ‘ o¢†côJ âfÉc »àdG o∫ƒYƒdG

káÄ«£H »°û“ âëÑ°UCG

≈£ oÿG ná∏bÉãàe

É¡JQƒYh øY çóëàJ ’ oIô rY nƒdG oÜÉ©°ûdG

…ô¨ oJ ..…ô¨ oJ ≥Ñ£ŸG É¡àª°U ‘ ∫GõJ Ée

∞bƒàJ ¿CG ™«£à°ùJ ’ o∫ƒYƒdGh ...

 »°û“ ¿CG óH’

..É¡d n∂æ«jGöT ÉjÉ≤H rí nàaG

∫ƒYƒdG n≥°TÉY Éj

»°û“ ¿CG óH’

»°û“ ¿CG óH’

هنا يح̀`````اول الناقد تقطيع الن�س للتاأكد 

أن¬  م̀`````ن هويت¬ ال�شعرية, فيتبني ل¬ كما قال }ا

يحتوي عل̀`````ى اإيقا´ التفعيلة }فاعلنz بنربها 

تنتمي  عrلن/فا/علنz وهي  nف }فعلن/فاعلن/ 

اإىل بحر اÿبب, }املتدار∑z. اأ�شف اإىل ذل∂ 

أن¬ يتéاوب مع �شاللت¬ ال�شعرية يف احلذ±,  ا

وال�شوÆ, يف التنافر, والتéاذب, يف م�شهد√ 

الب�رشي على الورقة, يف احلدود التي تقيمها 

مر الذي  الفا�شلة, والنقطة, واحلركة... الأ

يدعون̀`````ا اإىل ح�شم م�شاألة انت�شاب¬ اإىل �شéرة 

.zال�شعر الوارفة ال¶الل بكل املقايي�س
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أKبت فيما يلي تقطيع الن�س الذي  أن̀`````ا ا وا

تو�شل اإلي¬ الناقد:

الوع̀`````و/ل التي/كا/ن̀`````ت تر/ك†س   -1

يف/دم∂.

اأ�شبحت/مت`/�شي/بطيÄة.  -2

متثا/قلة ال`/خطى.  -3

ال/وعرة/ل/تتحد/ث  ال�شعا/ب    -4

عن/وعورتها.

5-  ما تزا/ل يف /�شمتها ال`/مطبق.

6-  تغري.

7-  تغري.

8-  والوعو/ل ل/ت�شتطي/´ اأن تتوق`/

± ل/بد اأن/مت�شي.

9-  افتí/بقا/ يا �رشا/يين∂/لها.

10-  يا/ عا�شق ال`/وعول.

11-  ل/بد اأن/مت�شي.

12-  ل/بد اأن/مت�شي.

❁				❁				❁

فا/فاعل̀`````ن/ فاعلُن/فاعل̀`````ن/   -1

فاعلن.

فاعلن/فا/فا/ علن فا.  -2

فاعلن/فاعلن/ علن.  -3
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فاعلن/ف̀`````ا/ فاعلن/فا/فاعل̀`````ن/  -4

فاعلن علن فافا.

5-  فاعلن/علن/فاعلن/فاعلن.

6-  فاعلن.

7-  فاعلن.

8-  فاعلن/علن/فاعلن/علن/فاعلن/ 

فاعلن/فاعلن/فاعلن.

9-  فاعلن/علن/فاعلن/فاعلن/علن.

10-  فا/فاعلن/علن.

11-  فا/فاعلن/فاعلن.

12-  فا/فاعلن/فاعلن.

ويختم الناقد بقول¬:

}وبديهي اأن يكون نÌ �شليمان العي�شى كاأن¬ 

ال�شعر بعين¬, واأن يحاول بع†س املدافعني عن 

الق�شيدة النÌية Œيري اأمثال هذ√ الن�شو�س 

خاذة ل�شالí الق�شيدة النÌية... الأ

أو النÌ -التنويع  أو التفعيل̀`````ة ا اإن البحر ا

عل̀`````ى م�شتوi ال�شكل- ل̀`````دi ال�شاعر عبارة 

ع̀`````ن تنويع على م�شتوi حلم̀`````¬ وروDيا√. وكل 

هذ√ دوالq تتاآزر يف اإحالة البع†س على البع†س 

.zر�شالت¬ ال�شعرية بامتياز èلتنت

وننتق̀`````ل اإىل الدرا�ش̀`````ة الثالث̀`````ة, }الف̀`````ن 

 ,zال�شعري والطف̀`````ل عند �شليم̀`````ان العي�شى

أنا�شيد√ لل�شغار والتي قدمها يف  م̀`````ن خالل ا

.
)5(

طفال ول لالأ ديوان¬ الأ

تناول̀`````ت ه̀`````ذ√ الدرا�شة روDي̀`````ا ال�شاعر, 

والبح̀`````ور الت̀`````ي ا�شتخدمه̀`````ا يف flاطبت̀`````¬ 

 , qم ن¶ام التفعيلة والقافية والرويK ,لل�شغار

ومو�شيق̀`````ا احل̀`````رو± واحل̀`````ركات والرتكيب 

الفن̀`````ي للن�شيد, وع̀`````امل ال�ش̀`````ور وم�شادر√, 

وا�شتخدام¬ للت�شبي¬ وال�شتعارة والكناية, Kم 

أ�شاليب ال�شاعر  لوان. واأخرياk ا اللغة وعامل الأ

نا�شيد. يف �شياغة الأ

 iوالهد± من ه̀`````ذ√ الدرا�شة معرفة مد

‚اì ال�شاعر يف flاطبت¬ لل�شغار من خالل 

هذا الديوان.

ر باأن �شليم̀`````ان العي�شى ينطلق يف  uولنذك

أ القائل باأن الطفل  طفال من املب̀`````دا �شعر الأ

ي�شتطي̀`````ع اأن يحفß ال�شع̀`````ر ويغني¬ قبل اأن 

ي̀`````در∑ ما في¬ من مع̀`````اين واأفكار; واأن هذ√ 

فكار �شتتك�شف لدي¬ تدريéياk مع  املعاين والأ

تقدم¬ يف النمو, لذل∂ ل �رشورة ل�رشحها ل¬ 

يف البداية.

 ßطفال: }احف يقول يف مقدمة ديوان الأ

أيه̀`````ا ال�شغري. للحف̀`````ß والغناء كتبت  وغنu ا

نا�شيد, قبل اأن تكتب للقراءة والفهم  هذ√ الأ

والتفك̀`````ري.. كان �شديق̀`````∂ �شاح̀`````ب ه̀`````ذا 

أو الثامنة  الديوان طفالk مثل̀`````∂ يف ال�شابعة ا

عندم̀`````ا حفß القراآن الك̀`````رË وهو ل يفهم 

من¬ اإل هذ√ املو�شيقا اÿفية ال�شاحرة وهذا 

أو  البي̀`````ان الرائع املéه̀`````ول. كان يف الثامنة ا

التا�شعة عندما حف̀`````ß ق�شائد اأبي الطيب 
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املتنبي وهو ل يفهم منها �شيÄاk اإل مو�شيقاها 

.z..هولéفية وبيانها املÿا

وي†شي̀`````ف يف كتاب̀`````¬ }باقة ن̀`````zÌ: }ولقد 

أك̀`````رب من كل ما  كانت ده�شت̀`````ي, وما تزال, ا

طفال يف �شورية, ويف  توقعت حني وجدُت الأ

قطار العربي̀`````ة, يقبلون على  غريها م̀`````ن الأ

نا�شيد ويغنونها ويتéاوبون معها يف  ه̀`````ذ√ الأ

حما�شة ول̀`````ذة مل تخطر › على ب̀`````ال. اإنهم 

نا�شيد باأنف�شه̀`````م, ويبدعون لها  يلحن̀`````ون الأ

يق̀`````ا´ الذي يروقهم, قب̀`````ل اأن ت�شل اإليهم  الإ

أتعاون  ملحنة من قب̀`````ل املو�شيقيني الذي̀`````ن ا

معهم من̀`````ذ البداية, لتلحني كل كلمة �شعرية 

أكتبها لل�شغار, وتقدÁها اإليهم يف عمل فني  ا

.
)6(

zتربوي قومي متكامل

ولك̀`````ن لبد من القول, اإن ال�شاعر توقف 

ملي̀`````اk حني انتقل من الكتابة للكبار اإىل كتابة 

أنا�شي̀`````د ال�شغ̀`````ار, وو�شع لنف�ش̀`````¬, ولغري√,  ا

مبادÇ يُهتدi بها يف هذا العمل. ومن اأهمها 

ما بين¬ يف املقالة نف�شها..

يق̀`````ول: }ولقد حر�شت ما ا�شتطعت على 

أكتب¬ لل�شغار  اأن تتواف̀`````ر يف الن�شيد ال̀`````ذي ا

العنا�رش التالية:

اللف¶ة الر�شيقة املوحية, اÿفيفة   -1

ال¶ل, البعي̀`````دة الهد± الت̀`````ي تلقي وراءها 

أKراk عميقاk يف النف�س. ألواناk وترت∑ ا Xاللk وا

ال�ش̀`````ورة ال�شعري̀`````ة اجلميلة التي   -2

ألتقطه̀`````ا من واقع  تبق̀`````ى مع الطف̀`````ل, مرة ا

طف̀`````ال وحياته̀`````م, وم̀`````رة ا�شتمده̀`````ا من  الأ

اأحالمهم واأمانيهم البعيدة.

الفكرة النبيلة اÿرية التي يحملها   -3

ال�شغري زاداk يف طريق¬ وكن̀`````زاk �شغرياk ي�شع 

وي†شيء.

ال̀`````وزن املو�شيقي اÿفيف الر�شيق   -4

أربعاk يف كل  أو ا الذي ل يتéاوز Kالث كلمات ا

أبيات الن�شيد... بيت من ا

اإنني اأحر�س على اأن يت�شاب∂ يف الن�شيد 

أكتب̀`````¬ لل�شغار الو�ش̀`````وì والغمو�س,  ا الذي 

الواقع واحللم, املح�شو�س واملعقول, احلقيقة 

واÿي̀`````ال.. كل ذل̀`````∂ يف كلم̀`````ات مدرو�شة 

ول من كل  بعناي̀`````ة. ويبقى الغن̀`````اء الهد± الأ

.
)7(

z..ن�شيد

ماذا تقول الدكت̀`````ورة كافية رم†شان عن 

نا�شيد? هذ√ الأ

فيما يتعلق ببحور الديوان تقول الناقدة: 

}لق̀`````د اخت̀`````ار ال�شاع̀`````ر بحور√ م̀`````ن ذوات 

�شة يف الغالب. فكان  uفيفة املرقÿوزان ا الأ

للبحر املت̀`````دار∑ )فعلن فعل̀`````ن فعلن فعلن( 

وفى.. ياأتي بعد√ ‹زوء الب�شيط  الن�شيب الأ

K̀`````م الكامل  )م�شتفعل̀`````ن م�شتفعلن فعولن(, 

)متفاعل̀`````ن( والرمل )فاعالت̀`````ن فاعالتن(, 

K̀`````م الواف̀`````ر )مفاعلÏ مفاعل̀`````Ï مفعولن(, 

Kم اÿفيف )فاعالت̀`````ن م�شتفعلن فاعالتن( 
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والرج̀`````ز )م�شتفعل̀`````ن م�شتفعل̀`````ن م�شتفعلن( 

K̀`````م املديد )فاعالتن فاعالت̀`````ن فاعالتن(.. 

وهن̀`````ا∑ ن�شيد واح̀`````د عل̀`````ى وزن املتقارب 

.z)فعولن فعولن فعولن فعولن(

ونحن نعلم اأن ال�شاعر يختار البحر الذي 

ين¶̀`````م على وزن¬ بقدر م̀`````ا يتطلب¬ املو�شو´ 

نف�ش̀`````¬. كما اأن احلالة النف�شية لل�شاعر توKDر 

يف اختيار الوزن اإىل حد كبري.

نا�شي̀`````د التي اختارته̀`````ا الناقدة  ومن الأ

للدرا�ش̀`````ة ن�شي̀`````د ع�شفور ط̀`````الل. وها هو 

ن�ش¬:

r∫ÓW oQƒØ°üY

r∫ÉªL ∫Ó°T

!≈∏MCG Ée oôªMCG lQÉ≤æe

!≈∏ZCG Ée oö†NCG lìÉæLh

r∫ÓW oQƒØ°üY

r∫ÉªL o∫ qÓ°T

…QƒØ°üY o≥ u∏ë oj ƒ÷G ‘

pQƒædG nÜQO »æª∏©jh

¿É≤«aQ øëf Ég

ÊGƒ¡jh o√GƒgCG

r∫ÓW oQƒØ°üY

r∫ÉªLh lô© p°T

 -íتقول: ه̀`````ذا الن�شيد -كم̀`````ا هو وا�ش

م̀`````ن املتدار∑ يف تركيب̀`````ةm جديدة موDلفة من 

مقطعني ولزمة تتكرر Kالث مرات.

نة يف الن�شيد.  qوهي تنو√ باملو�شيق̀`````ا امللو

 rفهي ‡ت̀`````دة مطلقة يقفله̀`````ا �شكون )طالل

(, وتارة مطلقة غ̀`````ري مقفلة )اأحلى,  rوجمال

, يهواين(.  pرفيقان , pاأغلى, ع�شفوري, الن̀`````ور

وت�ش̀`````ري اإىل اأن هنا∑ حرفني ي�شيطران على 

املو�شيق̀`````ا وهما ال̀`````الم والن̀`````ون, وهما من 

اأكÌ احلرو± ال�شاكن̀`````ة طواعية للمو�شيقا, 

 íكما ي�شيطر على النهاي̀`````ات املحدودة الفت

والك�رش..

}اإن التكوي̀`````ن يف الرتكي̀`````ب هن̀`````ا مل يلتزم 

قاع̀`````دة واح̀`````دة يف املقطع̀`````ني. فق̀`````د ك�رش 

 kجديدا kالقاعدة يف املقطع الثاين واأدخل بيتا

هو:

p¿É````````````̀≤````````````̀«````````````̀aQ oø```````````````̀ë```````````````̀f É``````````````````̀g

ÊGƒ`````````````````̀¡`````````````````̀jh o√Gƒ```````````````````````````````````````````````````````̀gCG

 zكم̀`````ا ك�رش القاعدة باإب̀`````دال كلمة }�شعر

خري فاختلفت  بكلم̀`````ة }�شالqلz يف البي̀`````ت الأ

املو�شيق̀`````ا اختالف̀`````اk ي�ش̀`````رياk عل̀`````ى �شبي̀`````ل 

.z..التلوين

:á∏«©ØàdG

يقول �شليمان العي�شى عن �شعر التفعيلة: 

̀`````ل اإ›q اأن �شع̀`````ر التفعيل̀`````ة لي�̀`````س اإل  qيخي{

ا�شتخدام̀`````اk جديداk لطاق̀`````ة البيت العمودي 

املو�شيقي̀`````ة التي Áلكها بالق̀`````وة - كما يقول 

الفال�شفة.

نحن نع̀`````ر± اأن اÿليل بن اأحمد -هذا 
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العبقري الفذ- قد جعل من التفعيلة وحدة 

مو�شيقي̀`````ة, وجعل لكل بحر من بحور ال�شعر 

العرب̀`````ي تفعيالت خا�شة ب̀`````¬ ت†شبط وزن¬, 

و–دد مو�شيقا√.

وب̀`````ذكاء ل متلك̀`````¬ اإل املوهب̀`````ة.. انتب¬ 

�شعراوDنا منذ اأمد قري̀`````ب اإىل هذ√ }الوحدة 

املو�شيقي̀`````ةz اإىل التفعيلة الت̀`````ي يتاألف منها 

البي̀`````ت.. فéعلوها هي الركي̀`````زة, بدلk من 

أبيه̀`````ا ال�شطر يف �شعر العم̀`````ود, وبنوا عليها  ا

ق�شيدتهم اجلديدة...

طاقة جدي̀`````دة حملتها مو�شيق̀`````ا البيت 

ألوان من النغم ل حدود  العرب̀`````ي تتحول اإىل ا

لها, حني متتد اإليها اليد القادرة على اÿلق 

.)8(z..´بدا والإ

طفال  واملالحß اأن جلs ق�شائد ديوان الأ

ن ال�شاعر  هي م̀`````ن �شعر التفعيلة, ورÃ̀`````ا لأ

أل�ش̀`````ق بالطفولة من بي̀`````ت ال�شعر  يراه̀`````ا ا

أركان¬. التقليدي الذي ا�شتوفى ا

مثلة التي ت�شوقه̀`````ا الناقدة عن  وم̀`````ن الأ

طفال, ن�شيد  ق�شائد التفعيلة يف دي̀`````وان الأ

املطر, الذي �شاÆ ال�شاعر تفعيلت¬ من ‹زوء 

الب�شيط:

rô n£ ne rô n£ ne rô n£ ne

rôª¡fG páª©ædÉH

rôªãdGh pÖ°û©dÉH

rAGôª°ùdG Éæ°VQnCG Éj »∏ s∏¡J

rAÉª°ùdG nájóg »∏Ñ≤à°SGh

rô n£ ne

rô n£ ne

rô n£e

تقول د.كافي̀`````ة رم†شان: }وقد ي�شتعي†س 

ال�شاعر عن التفعيلة éÃزوءات البحور. وقد 

Áزج بني التفعيل̀`````ة تاأتي وحدها يف ال�شطر 

و‹̀`````زوءات البح̀`````ور, اإذ اإن هذ√ املéزوءات 

لي�ش̀`````ت اإل تفعيل̀`````ة مك̀`````ررة, ول ترتقي اإىل 

البي̀`````ت الكامل. وقد Áزج بني اأكÌ من بحر 

يف البيت الواحد, كما يف }�شوار �شعلةz حيث 

يقول من ‹زوء الب�شيط:

rOGó¨H øe oAGôª n°S

rÚæ«©dG oá©°SGh lIÒ¨°U

røj qóÿG ≈∏Y nOGó¨H ¢ùª°T øe

rÚà∏Ñb oÒÑY

rΩGƒY C’G äôeh

rΩÓ¶dÉc nAGOƒ°S

rAÉ≤°ûdG Iôî°U øe râàÑf ób

rAGóØdG oá≤ÑfR »Jƒ∏M Éj

rá«bóæÑdG ¤EG

r∫ÉLôdG iOÉæJ

mÈ°T uπc ‘h

z r∫Éà≤dG ÉfCGóH

خري -كما نرi- من املتقارب  واملقطع الأ

.) rفعولن ` rفعولن(
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فال�شاع̀`````ر يف ه̀`````ذا الدي̀`````وان يت�رش± 

بالتفعيل̀`````ة والبح̀`````ور باحلرية الت̀`````ي يحبها 

ال�شغار, وغايت̀`````¬ من ذل∂ التلوين املو�شيقي 

.z..حتى ل يقع يف اإ�شار النغمة الواحدة

: q…hôdG ±hôM

اإن حر± الرويq -كما هو معرو±- ركن 

م̀`````ن اأركان املو�شيقا يف الق�شي̀`````دة العربية, 

وهو الذي يعطيها املحط املو�شيقي.

طفال,  وعن حرو± ال̀`````رويq يف ديوان الأ

تق̀`````ول الناق̀`````دة د.كافية رم†ش̀`````ان: }اإنها ل 

تق̀`````ع –ت ح�رش. فهي �شاكنة تارة, متحركة 

أخ̀`````رi باحل̀`````ركات الث̀`````الث. وه̀`````ي  ت̀`````ارة ا

ت�شتغ̀`````رق مع¶م احل̀`````رو± الهéائية. ولعل 

 iخر فيم̀`````ا ا�شت�شهدُت ب¬ يف املé̀`````الت الأ

ما يعط̀`````ي املثل على ه̀`````ذا التنو´, حتى يف 

الن�شيد الواحد. وهو اإن دل على �شيء, فاإ‰ا 

يدل على رغبة ال�شاع̀`````ر يف تلوين النغمات 

كع̀`````از± العود البار´ ال̀`````ذي ينتقل من نغمة 

 ìم يع̀`````ود اإىل املحط الذي يرتاK ,iاإىل اأخر

.zاإلي¬ ال�شمع

ول ن�شتطي̀`````ع يف هذا املق̀`````ال ال�رشيع اأن 

نتابع الناق̀`````دة يف –ليلها ملو�شيقا احلرو± 

واحلركات, وعامل ال�ش̀`````ور وم�شادرها, وما 

ن  ا�شتخ̀`````دم فيها من ت�شبي̀`````¬ وكناية اإلï.. لأ

ذل̀`````∂ ي�شتغ̀`````رق �شفحات ع̀`````دة.. ولكننا ل 

�شلوب  أيها يف اللغ̀`````ة والأ ن�شتطيع Œ̀`````اوز را

طفال. أنا�شيد الأ أ�شا�شيان يف ا فهما ا

̀`````ر -فيما يتعل̀`````ق باللغة- }باأن  uفهي تذك

�شليمان العي�شى متمكن م̀`````ن اللغة العربية, 

يعر± اأ�رشاره̀`````ا واإيحاءاتها; وهو يوDلف من 

ه̀`````ذ√ اللغة ما ي�ش̀`````اء تاأليف اÿبري ذي اليد 

نا´.. اإل اأن اللغة العربية بحر  sال�شحرية ال�ش

ألفا®, منها املع̀`````رو± املاألو± للطفل,  م̀`````ن ا

ومنها الغام†س املéهول.. و�شليمان العي�شى 

يعن̀`````ي ذل∂ ويدرك¬.. لكن̀`````¬ يوDمن اإىل جانب 

ذل∂ اإÁ̀`````ان املعلم باأن على الطفل اأن يتزود 

 ,kاÄف�شي kاÄهله̀`````ا �شيéلفا® التي ي ببع†̀`````س الأ

ون�شي̀`````داk بعد ن�شيد.. حت̀`````ى يكون لدي¬ قدر 

جيد من الÌوة اللف¶ية التي تعي�س مع¬ اإىل 

أنا�شيد√ بع†س هذ√  ن ا uبد. لذل∂ ترا√ ي†شم الأ

لفا® وي�رشحه̀`````ا للطفل يف الهام�س على  الأ

ر اأن الكلمات التي  qراء. لكننا نقد`````̀K �شبيل الإ

ل يفهمه̀`````ا الطفل اأكÌ ‡ا �رشì ال�شاعر يف 

الهام�س.. ي†شا± اإىل ذل∂ �شعوبة اأخرi هي 

�شعوبة الرتكيب.. فعل̀`````ى الرغم من �شهولة 

�رشì الكلمات اللغوية يف قول¬:

r√ƒ oØ°TQ kÉæ r n◊ Éj

r√ƒØ£N kÉªr∏ oM Éj

درا∑ ع�ش̀`````رياk لتعقيد الرتكيب,  يبقى الإ

أو قول¬: ا

oQƒædG n¢übQ ƒd ≈ qæ“h

r¬à«æZCG ‘
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فالكلمات هنا تبدو ماألوفة للطفل, لكن 

الرتكيب �شعب, وال�شورة بعيدة.

:ó«°TÉf C’G áZÉ«°U ‘ ôYÉ°ûdG Ö«dÉ°SCG

عن هذا اجلان̀`````ب تقول الناق̀`````دة: }...

أل̀`````ف الن�شي̀`````د التقليدي ع̀`````ادة من مطلع  يتا

غل̀`````ب يرتدد بعد كل  ومقاط̀`````ع KالKة على الأ

أنا�شيد  منها املطلع وي�شمى الالزمة. ولي�شت ا

طفالz تقليدي̀`````ة من هذا الوج¬,  }دي̀`````وان الأ

بل اإن ل̀`````كل ن�شيد ترتيب̀`````¬ اÿا�س ومذاق¬ 

 .zاملتميز

طف̀`````ال من حيث  أنا�شي̀`````د الأ وت�شن̀`````ف ا

أربعة: �شلوب اإىل اأ�شنا± ا الأ

اأولk: الن�شي̀`````د ال̀`````ذي يتمي̀`````ز باÿف̀`````ة 

والر�شاق̀`````ة, وعلي¬ �شيماء الن�شيد غالباk, مثل 

أو لعبتي.. ع�شفور طالل, ا

أ�شب¬ بالق�شيدة  Kاني̀`````اk: الن�شيد الذي هو ا

م̀`````ن حي̀`````ث التزام¬ بح̀`````راk واح̀`````داk وحر± 

رويq واح̀`````د, اأو قد يكون من بحر واحد مع 

, مثل ال�شاعرة ال�شغرية. qاختال± الروي

Kالثاk: الن�شيد الذي يكون الطفل في¬ هو 

املتكلم مثل رباب, تيم على البحر..

رابعاk: الن�شيد الذي ينحى منحى احلكاية, 

مثل النحلة ال�شديق̀`````ة, ومنى والع�شافري.. 

أ�شلوب ال�شياغة, فاإن ال�شاعر قد  أي̀`````اk كان ا وا

ب̀`````ذل جهداk وا�شح̀`````اk يف التنويع والتلوين يف 

.z..طرائق التناول

أداء ال�شاعر يف  وتخت̀`````م درا�شته̀`````ا ب̀`````اأن ا

نا�شيد يختلف بح�شب املوقف واملو�شو´..  الأ

ومع ذل∂ ي¶̀`````ل �شليمان العي�شى اأحد اأعالم 

ال�شع̀`````ر احلديث واأكÌهم عناية بالتوج¬ اإىل 

طفال, وقد �ش̀`````دq باإنتاج¬ الغزير يف هذا  الأ

املéال فراغاk كبرياk يف املكتبة العربية.

أن̀`````ا فاأختم هذا املق̀`````ال بقو›: اإين  أما ا ا

�شعيدة لطالع̀`````ي على هات̀`````ني الدرا�شتني 

 kالثمينتني املميزتني, اللتني ت�شكالن ‰وذجا

لدرا�شة انتاج ال�شاعر وغري√ من املبدعني يف 

الوطن العربي. 

اأن¶ر: �شليمان العي�شى, هم�شات ري�شة متعبة, دار احلافß, دم�شق, 2006, املقدمة �س11-3.  -1

 kمانون عاماK ,شليمان العي�شى� ,)Ëاإ�رشا±(, د.اإبراهيم اجلرادي )–رير وتقد( íاأن¶ر: د.عبد العزيز املقال  -2

مل, دار الرائي, دم�شق, 2000, �س �س368-359. من احللم والأ

¢ûeGƒ¡dG
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امل�شدر نف�ش¬, �س109- 142.  -3

ق�شيدة من�شورة يف Kمالت)1(, �س10.  -4

طفال يف طبعت¬  طفال اأ�شدر√ ال�شاعر عام 1969. وقد �شدر ديوان الأ –دK̀`````ت الدرا�شة عن اأول ديوان لالأ  -5

الكامل̀`````ة, املزيدة واملنقحة, والتي اأربت على 750 �شفحة م̀`````ن القطع املتو�شط, عن دار الفكر بدم�شق عام 

.1999

�شليمان العي�شى, باقة نÌ, دار طال�س, دم�شق, مقال: Œربتي ال�شعرية, �س 279-237.  -6

امل�شدر نف�ش¬, املقالة نف�شها.  -7

امل�شدر نف�ش¬, مقال: املو�شيقا يف ال�شعر العربي, �س324-291.   -8
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رمني الكبري هواني�س �شرياز يف الر�شالة التي بعث  يخيل اإ› اأن ال�شاعر الأ

رمني ال�شوري الكبري ن¶ار ن¶اريان, يقدم لنا م�شاعدة جلqى  ديب الأ بها اإىل الأ

رمن املعا�رشون,  يف معرف̀`````ة وفهم ال¶رو± ال�شعبة الت̀`````ي عا�شها ال�شعراء الأ

ن ذات¬, تلقي ال†شوء على  واأبدعوا من خاللها ق�شائدهم اجلميلة, وهي يف الآ

رمني يف اأواخر القرن املا�شي ومطالع  املحنة املري̀`````رة التي عا�شها ال�شعب الأ

.…Qƒ°S óbÉfh ¢UÉbh ÖjOCG

.…ójôc AÉah áfÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò
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هذا القرن.. حني بل̀`````≠ الع�شف وال�شطهاد 

وال¶لم اأق�شى درج̀`````ة, فكانت تل∂ املéزرة 

الرهيبة يف الرابع والع�رشين من ني�شان عام 

1915. يقول �شرياز:

رمني  أي̀`````ام ال�شعب الأ }ول̀`````دت يف اأحل∂ ا

�ش̀`````واداk وXالماk.ول̀`````دت يف �شاع̀`````ة املéازر 

 ,íرمن, يف طريق الهرب من املذاب الرتكية لالأ

قام̀`````ت اأمي ب̀`````دور القابلة لنف�شه̀`````ا. ولدُت 

يف مدين̀`````ة كومرو –حالي̀`````اk مدينة لينيناكان 

يف اأرميني̀`````ا– ق̀`````رب مدين̀`````ة قار�س. ولدت 

يف منت�شف الطري̀`````ق, يف �شهل �شريا∑ عام 

أب̀`````ي خم�س �شنوات  1915. لق̀`````د احت†شنني ا

وكان يعمل ب�شتانياK ,kم عمل حار�شاk ليلياk يف 

�شواق. وذات ليل̀`````ة �شوداء من عام 1920 الأ

ترا∑ يف مدينة كومرو على  هéم اجلنود الأ

اأبي وXلوا ي†رشبون¬ حتى فارق احلياة –ت 

ب  �رشباته̀`````م. وقامت اأمي بعد ذل∂ بدور الأ

: كوهار وم̀`````اري, وكانت اأمي 
s
› ول�شقيق̀`````ي

غنياء, وتعمل كذل∂  تنقل املاء من بي̀`````وت الأ

برة اليدوي̀`````ة. هكذا اأو�شلتنا اإىل  باأ�شغال الإ

أر�شلتن̀`````ي اإىل املدر�شة بعد اأن  ربي̀`````ع احلياة. ا

 .kاأخرجتني من امليتم حيث كنا ن�شكن جميعا

�شعار عندما كنت بني الثامنة  أوDلف الأ كن̀`````ت ا

أكتبها, بل كنت  والعا�̀`````رشة من عمري. مل اأكن ا

نني مل اأكن اأعر± الكتابة بعد, فلم  ألقيها, لأ ا

أتعلمه̀`````ا اإل يف احلادية ع�̀`````رشة من عمري.  ا

أ�شعاري.  كانت �شقيقتي الكربi تدون ا

عملت اأجرياk عند احلداد, Kم احلذاء, Kم 

عند �شمكري, ا�شتغل̀`````ت اأجرياk عند اÿياط 

والنé̀`````ار ولكن̀`````ي كنت ل اأمك̀`````ث طويالk يف 

اأي مهن̀`````ة من تل∂ املهن. بع̀`````ت املاء بéرتي 

هذ√ ال�شغرية Kم عمل̀`````ت ا�شكافياk يف طر± 

�شواق –ت Xل حائط ما.. دخلت  اإحدi الأ

z.∂املدر�شة بعد ذل

أوا اإلقاء  ي وجه̀`````د وعندما را ... وبعد لأ

�شيزار الطف̀`````و› لل�شعر جعلو√ موز´ حرو± 

 zيف املطبعة وهنا }�شقطت ال�شمكة يف البحر

أن¬  حدi ق�شائد√ – ذا∑ ا – وهذا عن̀`````وان لإ
اأخذ يوDلف الكتب مث̀`````ل بركان Kائر.. ودخل 

 ...kاجلامعة اأخريا

ألي�شت هذ√ احلكاية اخت�شاراk لعذابات  ا

رمن̀`````ي جميع̀`````اk اإب̀`````ان املé̀`````زرة  ال�شع̀`````ب الأ

وبعيدها, حني قام̀`````وا ين�شÄون حياة جديدة 

يف املهاجر, ويوم انبعثوا كطائر الفينيق من 

رماد املحارق واملéام̀`````ر... ي�شقون الطريق 

ال�شعب, ويبنون الكي̀`````ان اجلديد, ويبدوDون 

الق�شة من ال�شفر. 

اإنها الن̀`````ار املقد�شة نف�شه̀`````ا التي تعمد 

رم̀`````ن املعا�رشون جميعاk. اإن¬  بها ال�شعراء الأ

الع̀`````ذاب املبد´ الذي ا�شطل̀`````ت ب¬ اأرواحهم 

ف�شهرها, فمنهم من �شار خطوات غري قليلة 



IQƒãdGh Ö◊G ÚH öUÉ©ŸG »æeQ C’G ô©°ûdG

722011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

يف الدرب, ومنهم من �شقط.. ومنهم من تابع 

وعا�س لريوي باأ�شعار√ احلكاية كلها. 

رمن̀`````ي  الأ ال�شع̀`````ر  ب�شات̀`````ني  يف  ههن̀`````ا 

أ�شماء جميلة طلعت علينا بها بع†س  وحدائق¬ ا

الرتجمات النبيلة: بيدرو�س طوريان, كاريكني 

بي�شكوتوريان, �شيامنت̀`````و, طانييل واروجان, 

واهان ديريان, مي�شا∑ ميزارنت�س, هواني�س 

أم̀`````ني, يغي�ش¬ ت�شارنت�س...  �شيزار, كيفور∑ ا

 iÔل kواه̀`````ان تكيان.. فلنقف اأمامه̀`````ا قليال

كي̀`````ف عا�س ه̀`````وDلء الفنانون, وم̀`````اذا لقى 

مل والعذاب  مع¶مهم من �شنو± ال†شن∂ والأ

واملر�س, لقد قتل �شيامنتو يف مذبحة 1915 

وكذل∂ واروجان, اأما واهان ديريان ومي�شا∑ 

ميزارنت�س, فقد ق†شى الKنان م�شلولني. وها 

هو ذا واهان تكيان يف اإحدi ق�شائد√ يناجي 

عداء  عين̀`````¬ الوحي̀`````دة املتبقي̀`````ة, ذا∑ اأن الأ

خرi, ومل يع�س بي�شكوتوريان  فق̀`````وDوا عين¬ الأ

اأكÌ من 23 �شنة, ولذل∂ فاإن¬ مل يرت∑ وراء√ 

 .zق�شيدة واحدة :}املزمار iشو�

... بع̀`````د ه̀`````ذا يبدو طبيعي̀`````اk للغاية, اأن 

رمن  تت�شاب̀`````¬ املالمí العامة لدi ال�شعراء الأ

املعا�رشي̀`````ن, ف̀`````اإذا ن¶رنا اإليه̀`````ا من حيث 

 iلد kن�شاين وا�شحا امل†شم̀`````ون, كان البعد الإ

هوDلء ال�شع̀`````راء, واإذا انتبهنا اإليها من حيث 
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ال�شكل الفني, ل ح¶ن̀`````ا اأن �شمات م�شرتكة 

نr يك̀`````ن لكل �شاعر  pأ�شعارهم, واإ Œمع ب̀`````ني ا

�شخ�شيت̀`````¬ الفنية الفذة, ومتي̀`````ز√ ال�شعري 

املختلف. 

 »```æeQ C’G  ô```©°ûdG  ‘  ÊÉ```°ùf E’G  ó```©ÑdG

 :öUÉ©ŸG

Kمة قوا�ش̀`````م م�شرتكة بني ال�شعراء الذين 

أ�شعارهم,  أ منتخبات م̀`````ن ا أق̀`````را ق̀`````در › اأن ا

ديب  نقلها اإىل العربي̀`````ة الرتجمان املثقف الأ

ال�شديق العزي̀`````ز الراحل ن¶ار ن¶اريان, يف 

أ�شلوب فني بلي≠... ول  لغ̀`````ة عربية �شليمة, وا

 kل∂ جيداÁ شتاذ ن¶اريان� غرابة م̀`````ا دام الأ

أن̀`````ذا اأمام هوDلء  نا�شي̀`````ة اللغتني بقوة: وهاا

الفنانني الكب̀`````ار: ت�شارنت�̀`````س, تكيان, اأمني, 

�شرياز. 

اإن الن†ش̀`````ال �شد املéتم̀`````ع ال¶امل, حيث 

الالعدالة �شيف م�شل̀`````ط, همw يقطن �شمري 

 kرمني, ويف املقابل فاإن¬ يرفع عاليا ال�شاعر الأ

خوة  راي̀`````ة التب�شري باملéتمع العادل, حيث الأ

أبعد فاأبعد يف  وامل�ش̀`````اواة والتكافوD, وÁ†شي ا

التنديد باجل�شع والطمع. 

خرi, يرتف̀`````ع النغم  وعل̀`````ى ال†شف̀`````ة الأ

رمن̀`````ي, �شéياk يف ن̀`````ربة حزينة,  القوم̀`````ي الأ

فر�ش̀`````ت نف�شها على جمي̀`````ع الأحلان, ذا∑ 

أنها Œيء من اإيقا´ املéزرة املخيف.. يعلو  ا

 zو}ارارات zالل }اآين`````̀X رمني, يف النغ̀`````م الأ

 ...zو}التل¬ احلمراء zو}اراكات̀`````ز zو}اوراردو

أق̀`````وi فاأ�شم̀`````ى دون اأن ي�شوب¬ الن�شاز  يعلو ا

ال�شوفيني الكري¬. 

كيد للو�شول  ويلفتنا بق̀`````وة ذل∂ التوق الأ

اإىل املو�شوعي̀`````ة, املو�شوعي̀`````ة الت̀`````ي تق̀`````ف 

عا�شماÁ kن̀`````ع من الوق̀`````و´ يف خطل الراأي 

وخطاأ التعميم ال�رشيع. 

ومقابل اقتنا�̀`````س اجلوانب اجلدلية يف 

حل̀`````اì يف البحث  احلي̀`````اة والكون, وذل∂ الإ

عن الوحدة وراء التنو´ والتعدد, والتكاملية 

�شداد املت�شارع̀`````ة حيناk واملتوحدة  خلف الأ

آخ̀`````ر, يروقنا هذا ال¶م̀`````اأ الرائع اإىل  حيناk ا

احلب, والتغني باجلمال, وم¶اهر الطبيعة, 

أة  آن̀`````اk من املرا أنا�شي̀`````دn م̀`````ن غزل يقرتب ا يف ا

بو�شفه̀`````ا ذل∂ اجل�شد الفات̀`````ن الذي تتéلى 

آنا اآخر.. من  ن�ش̀`````ان, ويدنو ا في¬ لطافات الإ

ن�شانية,  ال�شوفية, باعتبارها تعالياk للذات الإ

عل̀`````ى, بكل ما ينطوي  وŒلي̀`````اk لروì املالأ الأ

علي¬ من حنان كوين.. و�شمول رحماين. 

 :»æØdG πµ°ûdG ‘

 iتب̀`````دو النزع̀`````ة امللحمي̀`````ة جلي̀`````ة ل̀`````د

رمني املعا�̀`````رش, واإن يكن �شاعر  ال�شاع̀`````ر الأ

كب̀`````ري مثل يغي�ش̀`````¬ ت�شارنت�س, ق̀`````د ا�شتطا´ 

اأن يبلوره̀`````ا جميع̀`````اk يف ملحمت̀`````¬ ال�شهرية 

}اجلماه̀`````ري املéنونةz. وهنال̀`````∂ ميل قوي 

نحو ال�شعر الق�ش�ش̀`````ي وال�شعر الذي يقدم 
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مثال واحلكم, رÃا بل≠ ذروت¬ عند هواني�س  الأ

�شرياز. 

أم̀`````ا الطاب̀`````ع العام ال̀`````ذي يغلف مع¶م  ا

الق�شائد فهو ه̀`````ذ√ الرومان�شية التي تغرق 

يف ان�شيابه̀`````ا الطبيعي وتوقه̀`````ا اإىل الطبيعة 

كما هو احلال عند تكيان يف }النبعةz وعند 

ت�شارنت�̀`````س يف مقاطع متع̀`````ددة من ملحمت¬ 

امل�شهورة. 

على اأن ال�شعراء جميعاk يقرتبون من عامل 

ال�شوريالي̀`````ة Ã Surrealism̀`````ا يتيح¬ من 

اإمكان̀`````ات تعبريية عليا, وق̀`````درة على تفéري 

اللح¶ات وكوامن الال�شعور. يقول �شرياز: 

...»àÑ«ÑM ∂àjCGQ »ª∏M ‘

...»Jôé°T ≈∏Y §M kGÒW pâæc

ويقول تكيان: 

 É¡°ùØf ÚH ICÉéa ¿ B’G á©ÑædG ïØàæJ

...áLƒe ÖcôJ l áLƒeh

أنه̀`````م ينهل̀`````ون جميعاk م̀`````ن العامل  عل̀`````ى ا

الواقعي, واإن يكونوا من اأجل اإي�شال اأفكارهم 

بيات Ã�شاعرهم الذاتية يتو�شلون  و�شحن الأ

�شاليب البالغية, Ãا –مل¬ من  Ãختلف الأ

�شور وت�شبيهات وا�شتعارات وطباق وجنا�س 

وتوازن كما نقول يف اللغة العربية. 

 :¿É«µJ ¿ÉgGh

 ¬`````̀Áشت̀`````اذ ن¶اري̀`````ان يف تقد� يق̀`````ول الأ

‹موع̀`````ة }�شالة اأمام عتب̀`````ة الغدz: ما من 

�شاع̀`````ر ا�شتطا´ ملء الفراÆ الذي حدث بعد 

رمنية عام 1915 والتي ح�شدت  املذاب̀`````í الأ

رمني اأمثال طانييل  روDو�س عباقرة ال�شعر الأ

واروجان و�شيامانتو وروبني �شيفا∑ و�شواهم 

فالت  مثل واه̀`````ان تكيان ال̀`````ذي ا�شتطا´ الإ

م̀`````ن جحيم تل∂ املذابí, واللتéاء اإىل م�رش 

العربية حيث اأم†شى جل عمر√ اإىل اأن تويف 

هنا∑ ودف̀`````ن. ويف م�رش راأ�س –رير بع†س 

أن�شاأها  أو ا رمني̀`````ة ا ال�شح̀`````ف واملé̀`````الت الأ

جما´ لقب  }واأطلق علي¬ النقاد وال�شعراء بالإ

 z.´رمني بال مناز اأمري ال�شعر الأ

واإذا كان تكي̀`````ان قد عا�̀`````س قبل الهéرة 

يف اأرمينيا ج̀`````واk �رشقياk خال�شاk, فاإن¬ وا�شل 

 íيف م�رش, ونحن نلم ñالعي�س يف ه̀`````ذا املنا

 kي حيناqالعرب ,kر هذا اجلو ال�رشقي حين̀`````اKأ ا

اآخر يف �شعر√. اإن¬ يذكرنا باأبي العالء املعري 

يف ق�شيدت¬ }ت�شفيةz يقول املعري: 

kGOô````````̀a  ó`````̀∏`````̀ÿG  â```̀«```̀Ñ```̀M  ÊCG  ƒ````````̀dh

GOGô``````̀Ø``````̀ fG ó````̀∏````̀ÿÉ````̀H â`````̀Ñ`````̀Ñ`````̀MCG É``````̀ Ÿ

 »````̀°````̀VQCÉ````̀H  ’h  »````̀∏````̀Y  â```̀∏```̀£```̀g  Ó``````̀a

GOÓ````̀Ñ````̀dG º``̀¶``̀à``̀æ``̀J ¢``̀ù``̀«``̀ d Ö```FÉ```ë```°```S

ويقول تكيان: 

ت�شفية ح�شاب. ماذا بقي ›, من احلياة, 

ماذا بقي ›? 
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 .‹ »≤H Ée ƒg ... kÉÑéY ,Ò¨∏d ¬à«£YCG Ée

 .á°†eÉZ äÉµjÈJ .á«YOCG .»ØN ¿ÉæM

 .áàeÉ°U á©eO ôNBGh , kÉfÉ«MCG »Ñ∏≤d ∑Ó¡à°SGh

اإن̀`````¬ ك�شاعر املعرة رهني املحب�شني ي†شن 

اأن يحتكر ال�شعادة لنف�ش¬.. وهو مثل¬ �رشيك¬ 

يف فاجع̀`````ة الب�رش, واإن يكن املعري قد فقد 

 .kالبا�رشتني معا

..ويرتف̀`````ع تكيان يف ه̀`````ذ√ الق�شيدة اإىل 

اأرقى درجات العب̀`````ادة والت�شو±, وهو نغم 

خا�̀`````س متفرد, ي�شب̀`````¬ ترنيم̀`````ات املالئكة, 

ت̀`````ارة ب�شلط̀`````ان العا�شق̀`````ني ابن  ويذك̀`````ر∑ 

الفار�س, ويدع̀`````و اإىل ذاكرت∂ حيناk ال�شهيد 

 ìاطر روÿنايا اK لهي احلالج, ويبعث يف الإ

اÿيام, والكثري الكثري من وهè حميي الدين 

بن عربي. 

رمني:  يقول اأمري ال�شعر الأ

 ≈∏MCG OÉY ób Ò¨dG ¤EG ìGQ Ée

 kGódÉN »MhQ ‘ ≈≤Ñ«d kÉjƒb OÉY

 »æe oÖ◊G √òNCG Ée …QÉÑdG ™ q«°†j ⁄

 kÉehO áMGƒa »JÉ«M ¬H π©Lh ,á«fÉK ¬«fÉ£YCG

ويقول ابن عربي: 

 IQƒ``̀°``̀U π```̀c kÓ```̀HÉ```̀b »`̀Ñ`̀ ∏`̀b QÉ``̀ °``̀U ó``̀≤``̀d

 ¿’õ```̀¨```̀d ihCÉ```````````̀eh ¿É````Ñ````gô````d ô````̀jó````̀a

 á`̀Ñ`̀©`̀c º```̀«```̀ fô```̀Jh π`````«`````‚EG π```̀«```̀Jô```̀Jh

 ¿BGô```````̀b äÉ````````````̀jBGh IGQƒ``````````̀J ∞```̀ë```̀°```̀ü```̀eh

râ``̀¡``̀Lƒ``̀J ≈```````̀ qfCG Ö`````◊G ø```̀jó```̀H ø```````̀jOCG

 .ÊÉ```````̀ÁEGh »```̀æ```̀jO tÖ```̀◊É```̀a o¬```̀Ñ```̀FÉ```̀cQ

وكذل̀`````∂ احلال يف مع¶م ق�شائد تكيان, 

أ�شب¬ بقارورة عطر, ما  ف̀`````اإن كل واحدة منها ا

اإن تفتحها حتى تفوì يف اجلو روائí اجلنة, 

وتذك̀`````ر∑ كل ن�شمة منها باأحلى ربيع �شعري 

عرفت¬. 

 :zأيها الع�شيان املقد�س يقول يف }ا

 ICÉéa Ωƒj äGP â∏©à°TG ∂fCÉc

 Ió«©ÑdG äGƒª°ùdG øe â£≤°S IQGöT øe

 ,Éææ«H h, ÉæJGƒ£Nh ÉæNGƒcCG §°Sh

...A»°T πc áª¡à∏ŸG QÉædG É¡àjCG

 .¢Só≤ŸG ¿É«°ü©dG É¡jCG

لهي̀`````ة التي ت�شتعل يف  بلى, هذ√ النار الإ

ن�ش̀`````ان فال ت†ش̀`````يء للقريب وحد√,  قلب الإ

ب̀`````ل يتوهè لهيبها يف الكون كل̀`````¬, اإنها النار 

غبياء  املنع�ش̀`````ة, املطهرة, ع̀`````دوة ال¶الم والأ

والل�شو�س. 

ويقول بدوي اجلبل: 

¬`̀eö`̀†`̀e »``̀°``̀Só``̀≤``̀dG Ö``̀¡``̀∏``̀dÉ``̀H â```̀æ```̀eBG

...√É``````cPCG Ú``̀M É`̀æ`̀«`̀a á```gƒ```d C’G ≈````̀cPCG

 ¬`̀à`̀æ`̀à`̀Ø`̀d É````̀fÉ````̀Hô````̀b ìhô``````````̀dG oø```````j nõ``````` oJ

 √É``̀jÉ``̀æ``̀e ió``̀é``̀à``̀°``̀ù``̀à``̀a ø``̀ °``̀†``̀j ó``````̀bh

É`̀¡`̀YQÉ`̀°`̀ü`̀e ø```e É`̀jÉ`̀ë`̀ °`̀†`̀dG ΩÉ``````bCG ƒ````dh

 √É``̀jÉ``̀ë``̀ °``̀V ¬```̀«```̀a É```̀¡```̀Jƒ```̀e äOhÉ``````̀©``````̀d
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 ¬```̀ë```̀aGƒ```̀d ø`````̀e è```````̀gh äÉ```̀jô```̀≤```̀Ñ```̀©```̀dG

√É```jGó```g ió```````̀MEG Iƒ```∏```› ¢``̀ù``̀ª``̀°``̀û``̀dGh

 º``̀¡``̀dƒ``̀≤``̀Y ø``````̀e …ó`````̀¡`````̀H Ú`````̀¡`````̀FÉ`````̀Jh

 Gƒ`̀gÉ`̀JÉ`̀e »`̀°`̀Só`̀≤`̀dG Ö`̀¡`̀∏`̀dG Gƒ``̀ª``̀ qÁ ƒ``̀d

وفيم̀`````ا هو ين�ش̀`````د روì امل�ش̀`````اواة ويغني 

ل�شي̀`````ادة التكافوD ب̀`````ني بني الب�̀`````رش, ويتمنى 

اأن تنت�̀`````رش العقالني̀`````ة بالدرج̀`````ة نف�شها مع 

العاملية: 

 π≤©dG ™e Iƒ≤dG ôéàd

 kÉ°†jCG Ö◊G ôé«d π≤©dG ™eh

 É¡ t∏c · C’G §ÑJÎd ≈≤KƒdG á£HGôdÉH

...áª«ÿG ∂∏J Ö n°ü ræ oàdh

فيما ه̀`````و كذل∂, مت�ش̀`````وراk غاية احللُم 

ن�ش̀`````اين, ف̀`````اإن لي̀`````ل املاأ�ش̀`````اة ل يغيب من  الإ

�شمري√, باحثاk عن فéر ينت¶ر√: 

 ≈fO C’G ôéØdG ∂dP kÉÑjôb ÆõÑj ÉeóæY ¿ B’Gh

 É«fódG ±GôWCG πc ‘ kÉàà°ûe kÉeƒb ±ôYCG

 kÉ°†jCG √Oƒ◊h É¡∏c √Oƒ¡e ß≤«à°ùJ ±ƒ°S

 kGQƒÑMh áé¡H iOÉæàJh

 í£°S ¤EG í£°S øeh ,IôØM ¤EG IôØM øe

....√ÉHCG øH’Gh ,¬æHG Ü C’G …OÉæj

 ∑GP ìÉJôjh ...ƒªæj ¿CG Gòg ™«£à°ùj ¿ B’G

 .¿ÉeCÉH

....ول Á†ش̀`````ي قلي̀`````ل حت̀`````ى يعود ذل∂ 

 .ìن�ش̀`````اين ال�ش̀`````ايف اإىل ال�شدا ال�ش̀`````وت الإ

ولي�شت هي حكمةk يقولها �شاعر حمن∂ ‹رب 

حداث. بل  خرب احلياة والزم̀`````ان وعركت¬ الأ

أي†شاk ق�شيدة هéاء للé�شع وال�شتغالل,  هي ا

و�ش̀`````د املتخمني بالÌوة, هوDلء الذين اأم�شوا 

أ�شب¬ باجليا´:  من فرط مااأتخموا ا

 πcCÉJ ¿CG Öéj íª≤dG øe ÜGôL n∞dCG ºc

!?Ö≤∏d kÉeÉ©W hó¨Jh è°†æàd

 ¿CG Öéj ,á«°SÉ≤dG á«eGódG ∑QÉ©ŸG øe ºc

 ¢VƒîJ

 §≤a oÜGÎdG ... oÜGÎdG Rƒé©dG ∂Ñ∏b íjÒd

 ó°V ájhóŸG ¬àë«°U kÉ°†jCG ¿É«µJ í«°üjh

:AGOƒ°ùdG ∞WGƒ©dG

 ΩÉ qàM ,¿É°ùf E’G É¡jCG kGÒNCGh

 ó°ù◊Gh Ö◊Gh áÑZôdG ∂bô– ¿CG Öéj

 ? ó© oJ ’ l¿GójO ∂Ñ«¡d A≈Ø£J ≈àM

.... وبعد هذا وذا∑, فها هي ذي اأغنية 

بن̀`````ي قوم¬ تنبثق من اأعم̀`````اق نف�ش¬, تن�شاب 

مل  �ش̀`````ة �شافية كé̀`````دول ربيع̀`````ي. اإن الأ pل nش�

يتفéر م̀`````ن قلب الياأ�س, والنه̀`````ار يطلع من 

عتم̀`````ة ال¶̀`````الم, ويéيء اÿ�ش̀`````ب والنماء 

أكوام الدم̀`````ار واملوت والرعب.. ولكن..  من ا

مه̀`````الk, فاإن ن�شيد الفرì ل بد اأن يكون �شيد 

املوقف: 

 áª£ëŸG »àeCGÉj çÉ©Ñf’G ¢ù nØf GPƒg

 ∑ó°ùL ≈∏Y ≥a C’G øe Ö¡j CGóH

 kGó¡e â°ù«d ¢VQ C’Éa , lâª°Uh lô rØb

 .áªMQ ÓH ¢ùe C’ÉH râ« qnë o°V å«M ¢VQ C’G ...ó◊ »g πH
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 ¬H øjô©°ûà°S ,çÉ©Ñf’G ¢ù nØ nf ƒg Gòg søµd..

..IóbGôdG ∂fƒ«Yh áFÎ¡ŸG ∂Ñ∏b ¥ÉªYCG øe ≈àM

 á«HÉÿG ∂fƒ«Y ß≤«à°ùJ ±ƒ°S

 kGójóL ≥ãÑæŸG QƒædG ΩÉeCG

❁				❁				❁

 AÉª°ùdG øe ™«HôdG ∞«W É£N ôªà°S ,Ahó¡H ...Ahó¡H

 .∂°ùØf ‘ ¿õ◊G ójó°T IQÉKEG á«°ûN

 ∑ój Üôb Ahó¡H ¥ƒfô¨dG §ë«°S

.... kÓ«∏Y kGhó°T ó«©ÑdG ‘ hó°ûà°S πHÓÑdGh

❁				❁				❁

 ∂ oÑFGôN ¿ B’G i qƒ°ù oJ ... kÓ«∏b kÓ«∏b

 ∑OÉeQ â– øe IÒ¨°U oÖcÉ°ùe å©ÑæJh

 ∫hÉ©eh o±QÉ›h ,á«MÉf πc ‘ ∑ôëàJ oåjQÉfi

...√òg AGö†ÿG á«fGQƒædG ∂dƒ¡°S ádÓZ íª≤dÉa

بلى اإنها اجل̀`````راì تغ�شل, والدماء Œف, 

مل يتبدد, والفرì يتéدد..  والقلب ي�شحو, والأ

آة  مة ت�شحو.. ك�شبية تتزين اأمام مرا والأ

 ¿É«µJ Üƒ∏°SCG

ال�شوريالي̀`````ة الذكي̀`````ة, العفوية اجلميلة, 

أبيات  تعل̀`````ن ع̀`````ن نف�شها ب̀`````كل ب�شاط̀`````ة يف ا

تكيان: 

 Ée øeR ‘ kÉ°†jCG ÉfCG

 ¿ B’G ójQCG »æµd .ôé◊G øe AÉe äöüY

..¿Éjô÷G øY AÉŸG ∞≤j ¿CG

 kGôéM hó¨j , kGOÉªL hó¨jh

 kأي†شا ....لكنها –اأي ال�شوريالية– تتعانق ا

مع الرمزية. 

أ�شلوب̀`````¬ الت�شخي�س  واإ‰̀`````ا يتéل̀`````ى يف ا

ن�شنة يف اأجمل ال�شور, ول �شيما ق�شيدت¬  nوالأ

 :zامل�شتنقع{

 ∑ôëàdG ™≤æà°ùŸG ≈æªàj kÉãÑY

 ÅWÉ°ûdG Iôé°T ¤EG ∫ƒ°UƒdG »¨Ñj kÉãÑY

 É¡eGóbCG ÚH n QÉ°ûàf’Gh

 ¿õë∏d kÉÑÑ°S hó¨j ≈àM ¥öû oj πe C’G OÉµj Óa

 . kGõéYh kÉ≤«ªY kÉHGòY ¬«a áÑZôdG hó¨Jh

�شق̀`````اط بعين¬?! ولكن  ألي�̀`````س هذا هو الإ ا

م̀`````ع ذل∂.. هيه̀`````ات اأن ي�ش̀`````ل امل�شتنقع اإىل 

ال�شéرة..

 zوي�شتخدم ال�شاعر م̀`````ا ي�شمى }التورية

فف̀`````ي امل�شتنقع, يف طبقات̀`````¬ الرطبة, ديدان 

تتح̀`````ر∑, و�شف̀`````اد´ ل ت̀`````زال هن̀`````ا∑ تغني 

دوم̀`````اk.. ولكن لي�ش̀`````ت هي الت̀`````ي يق�شدها 

أنها دي̀`````دان و�شفاد´.. من  غلب ا ال�شاعر الأ

ن�شان.  بني الإ

̀`````ع, يعود تكيان بني  qأو ت�شن ̀`````ف ا qودون تكل

�ش¬ الرومان�شي اللطيف:  nوقت واآخر اإىل نف

 AÉØàN’G ‘ áÑZôdG Éghó– ,á©ÑædG …ôŒ

 ?ÒgGR C’Gh ÖdÉë£dG â–

 ¢ùª°û∏d ¿É©ª∏dG áÑZQ øe ÌcCG

 ..É¡«a kÉfÉ«MCG §≤°ùJ »àdG IÒ¨°üdG ¢ùª°ûdG

 kGõæc íÑ°üJ



IQƒãdGh Ö◊G ÚH öUÉ©ŸG »æeQ C’G ô©°ûdG

782011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

 IÉ°üM â– √AÉØNEG á©ÑædG ójôJ kGõæc

 ...™°û©°ûJ

 iم م̀`````اذا يريد ال�شاعر م̀`````ن دنيا√, �شوK

البتعاد عن ورم ال̀`````روì?! اإن¬ ل يطلب قوة 

ول جمالk, وهو Ãزيد من التوا�شع ل يريد 

أك̀`````Ì من }هذا القليل..z م̀`````ن العقل }الذي  ا

 ?z¬اأعطا√ الرب اإيا√.. اإذن ما الذي يبغي

 »æ£YÉa ,ÒaƒdG ∫ÉŸG ∑GP »æ nà«£YCG ¿EG

 É‡ ÌcCG Òª°†dGh ìhôdG øe kÓ«∏b ¬©e

 ...…óæY

 ...π≤©dG øe ...…óæY É‡ ÌcCG , kÓ«∏b ∂dòch

 :ÚeCG ∑QƒØ«c

أ�شعد ح¶اk من غري√ من  كان هذا ال�شاعر ا

رمن, فلقد ولد بعد املذبí الب�شعة  ال�شعراء الأ

أن¬ اأب�رش النور يف  باأربع �شنوات, و�شحي̀`````í ا

قرية.. لكنها كان̀`````ت تابعة جلمهورية اأرمنية 

�شوفييتي̀`````ة -�شابق̀`````اk- عا�شمته̀`````ا يريفان.. 

وهكذا ا�شتط̀`````ا´ اأن يحيا حياة هادئة هانÄة 

اآمنة وقدر اأن يتابع درا�شت¬ اجلامعية ويخت�س 

بالهند�شة, واإن يكن ُحبt¬ ال�شعر, جعل¬ يهéر 

كوا�س واملناقل واملثلثات, ليلتفت  امل�شاطر والأ

اإىل عوامل الكلم امل�شحورة, يحكي من خاللها 

ت¬, ويك�شف القنا´ عن دنيا القلب  qم
أ حكاي̀`````ة ا

وما Áور في¬ من م�شاعر والروpì وما يéي�س 

داخلها من اأفكار. ولعل هذا هو الذي منح¬ 

Á̀`````ان الالمتناهي بق̀`````وة الكلمات  ه̀`````ذا الإ

واحلرو±.. وكانت عبارات¬ قوية معربة حتى 

اإن ال�شي̀`````د كورت فالد هاË اأمني عام الأ· 

�شبق, ورئي�̀`````س جمهورية النم�شا  املتح̀`````دة الأ

 íد م̀`````ا يقول¬ يف مفتتéمل ي ,kأي†شا �شب̀`````ق ا الأ

 · ول, بعد انتخاب¬ اأميناk عاماk لالأ خطاب¬ الأ

أ�شعار كيفور∑:  املتحدة, �شوi ا

 Üô£°†ŸG öü©dG Gòg ‘

 »ÑMÉ°U Éj QòMG

 á«æZ C’ÉH ∂aöüJ óæY

 ìÓ°ùdG ∫Éª©à°SG ‘ ∑QòM

 á«©Ñ£ŸG ±ôM C’Gh ájQÉædG á≤∏£dÉa

 ¢UÉ°UôdG ¿ó©e ¢ùØf øe ¿ÉÑµ°ùJ

 iرمن عام̀`````ة, ولد ..ل̀`````دi ال�شع̀`````راء الأ

كيفور∑ امني خا�ش̀`````ة يده�شنا هذا التطلع 

 kريداŒ املحرق اإىل املو�شوعي̀`````ة. وهو لي�س

أ�شب¬ باأوهام }بريكل̀`````يz التي رKاها  ذهني̀`````اk, ا

ناXم حكمت ب�شخرية... بل منتز´ من واقع 

احلياة املتحركة... العابقة باحلرارة: 

 IÉ«◊G √òg ‘ Ò°ùdG ≈∏Y ÊóYÉ°S

 •GöüdG º«≤à°ùe ‘

 , kÉªFÉf âæc ¿EG »XÉ≤jEG ≈∏Y ÊóYÉ°S

 kÉMƒàØe ¿Éc ¿EG ÜÉÑdG íàaCG 
q
 ’CG

 âeõàdG ÉÃ äòØf ób :∫ƒbCG 
q
 ’CG

 âÑÑMCG ób ¢UÓNEG πµH :∫ƒbCG ’CG

... oâ∏°Uh ób óéŸG ¤EG :∫ƒbCG ’CG
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 .Iôµa âdGRÉe »gh ,á«æZ C’G oâÑàc :∫ƒbCG ’CG

 .ôéëŸG ‘ »gh ,IQÉé◊G äCÉ«g :∫ƒbCG ’CG

 ¬àeCG ¤EG Oƒ©j ,IöTÉÑe á©jöS ¬àØd ‘h

 :ábGô©dG ‘ ¥ô¨ŸG Ëó≤dG É¡îjQÉJh

 »æWh Éj º∏µJ

 §≤a Qƒ°ü©dG »°SBÉe iCGQ øe âfCG

 .. .Úæ°ùdG ìGôaCGh

 ∑AGóf ≥∏WCGh á«eÉ°ùdG ∂àª∏c πb

 · C’G ™«ªL ¤EG ,⁄É©dG ¤EG

❁				❁				❁

 ∞°ûàcG (2)zAGôª◊G á∏àdG{ ‘ !?¿ƒ©ª°ùJCG

 ,»bÉaQ

 ÖgòdG äÉÑëH ,íª≤dG øe á°†Ñb ¢ùe C’ÉH

 ‘Ó°SCG ,…OGóLCG É¡YQR

 .»àµ∏‡ ‘ (3)zhOQGQhCG{ ‘

ويتدفق النغم القومي, يف غري ما تع�شب 

أو �شوفينية... اإن¬ يروم احلق وحد√, وليطلب  ا

�شوi اأن يو�شع البذار يف اأر�ش¬: 

 Iƒ≤H só o°T ¢†HÉf »àeCG øe Oôa πµd

 QGòÑdG á°†Ñbh ,√òg Ö©°ûdG oáæØMh

 ¿Gó¡°ûJ ,Éæ«dEG ¿Éà∏°UGƒdG

 .ójóL øe ¬dÉæj ±ƒ°S ,Ö©°ûdG ¬YÉ°VCG Ée ¿CG

ن�شانية العاملية يف �شعر  ورغ̀`````م النزعة الإ

كيفور∑ امني, ف̀`````اإن مكان ال�ش̀`````دارة ي¶ل 

أبداk عند√:  للوطن ا

m qóYh m qóM ¿hO ¿óe ‹

 »JOƒ©H º∏–

 ó©H √ó©°UCG ⁄ (4)z¢ù«°SÉe{ πÑL

...ó©H ÉgõàLCG ⁄ ≥jôW

 .É¡æY Ö≤fCG ⁄ :»°VÉŸG Rƒæc

�شود, ل يغيب من  على اأن �شبí املéزرة الأ

مارجz يف  ذهن¬ اأو خيال¬, في¶ل مثل }مدام لأ

}ق�شة مدينتنيz ين�شé¬ بحروف¬ ال�شعرية.. 

وه̀`````و ناقم �شاخط ل على اجلزارين وح�شب 

أولÄ∂ الذين �شمتوا, وكان ينبغي  بل.. حتى ا

اأن ي�رشخوا ب�شوت عال ليف†شحوا املéزرة 

�شواء على القتل̀`````ة.. اإن¬ ناقم  وي�شلط̀`````وا الأ

على املزورين.. و 

 ∞«£∏dG ôª≤dG ∂dP ∫Óg ≈∏Y

 kGÒæe ,óYÉ°ùj ¿Éc …òdG ∫Ó¡dG

 .»eƒ≤d íHGòdG pOÓ÷G QƒWÉ°S

 z¢ùà«Ø°ThG{ Iôé°T ≈∏Y Oô¨ŸG πÑ∏ÑdG ∂dP ≈∏Y...

 .AÉ«MCG ¢SÉædG ¿ƒbôëj GƒfÉc ÉeóæY

 ¬àeÉ°U âfÉc »àdG ¥QƒdG ∂dP áØ«ë°U ≈∏Y...

 .ÖjPÉc C’G É¡fƒ∏ qªëj GƒfÉc ÉeóæY

على اأن كيفور∑ اأمني ل ين�شى من جانب 

أبناء القرن الع�رشين, فاإذا هو,  أن¬ من ا اآخر, ا

ي�شاب¬ ناXم حكمت حتى يف عنوان ق�شيدت¬ 

}الق̀`````رن الع�رشونz واإن تك̀`````ن روDية كيفور∑ 

تاأتي م̀`````ن من¶ور flتلف اإىل ه̀`````ذا القرن, 

 kرمني نفحها مزيدا وتتميز باأن ال�شاع̀`````ر الأ



IQƒãdGh Ö◊G ÚH öUÉ©ŸG »æeQ C’G ô©°ûdG

802011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

من التفا�شيل تفتقر اإليها ق�شيدة ناXم. اإن 

ه̀`````ذا القرن الذي اأوج̀`````د النور وارتفع حتى 

ناطحات ال�شحاب, هو نف�ش¬ بالذرة والت�شلط 

ن�شان اإىل Xلمات الكهو±... وهاهو  عاد بالإ

جراء هذا اجلنا�س  ذا يéد الفر�شة �شانحة لإ

البدي̀`````ع بني }ني̀`````ونz و}ن̀`````ريونz �شوء احلق 

ال�شاط̀`````ع وعتمة الت�شلط والبغ̀`````ي والقتل.. 

رمن الف¶يعة..  اإرهاب الغ�شتابو, ومذابí الأ

 kأي†شا كل هذا كان يف القرن الع�رشين. وكانت ا

 }بريéي̀`````ت باردوz ولكن فوق 
r
مدائíُ ل�شاقي

نع�س اإن�شان يقتل¬ ال�رشط̀`````ان. ومن الناحية 

 :iخر الأ

 á«fƒæ÷G RÉ÷G ¿É◊ C’ lAGƒY

 â°ùjƒàdG äÉ°übôdh

....AGõY C’G QƒÑb Ö«WQ ≈∏Y

يف الوق̀`````ت نف�ش¬, يعلن كيف̀`````ور∑ اأمني 

موقفاk معادي̀`````اk من ال�شهيوني̀`````ة, هذ√ التي 

تريد اأن ت�شتغل وت�شخر حتى املقد�شات, من 

اأجل دعوتها الزائفة الباطلة: 

 ïjQÉà∏d πé°S

 ôgÉ£dG zIGQƒàdG{ ¢ûeÉg ≈∏Y âÑàc

¢ShDhôdG ∂«∏“ äGóæ°Sh ±GOQ C’G IOÉÑY

اإن̀`````¬ ي̀`````رi يف الق̀`````رن الع�رشي̀`````ن ذروة 

 lملK ,‹آلة تفكر, واإن�شان اآ التناق†شات: اإن¬ ا

أو�شفيت�س, –رير  بالدماء من دير الزور حتى ا

حرار,  �شعوب م�شتعبدة, وا�شرتقاق جديد لالأ

ن�شاين, وحاجُب نورm ي�شنع  نور اإلهي للفكر الإ

من جلد الب�رش... بلى اإن¬ ع�رش ال�شور التي 

ت�شوهت على جدران الكهو±. 

ويعانق ال�شعر الفكر والفل�شفة وال�شوفية 

أم̀`````ني يف �شيمفونية الوجود  عند كيف̀`````ور∑ ا

الواحدة: 

تقول ال�شماء وهي تختال: 

 !?íjóª∏d A»°T ∂«aCG ,¢VQ C’G É¡àjCG áæ«µ°ùe

 ..ÜÉ¡°Th áª‚ ∞dCG ‹

 .ôª≤dG Aƒ°V :É¡æe nÌcCGh

 :∫ƒ≤Jh ¢VQ C’G ™ª°ùJ

 ‹É©ŸG ÜÉë°UCÉH ‹É©àdG ≥«∏j ’

 ∫ƒ≤◊G QƒgR πc …Qó°U ≈∏Y

 QÉé°T C’G äÉLƒ“ :É¡æe ÌcCGh

 zر�س ومع اأن هذ√ الق�شيدة }ال�شماء والأ

هي من �شع̀`````ر ال�شباب وقد كتبه̀`````ا ال�شاعر 

�شلوب  بني عام̀`````ي 1941 – 1944 بذل∂ الأ

الت�شاعدي, حيث تت�شاعد ال�شور وتت�شاب∂ 

وترتاك̀`````ب مع النفn�س ال�شع̀`````ري, يف ما ي�شب¬ 

الرباعي̀`````ات.. اإل اأن الن†شè الفني والفكري 

..íو�ش تُها الأ nم pهو �ش

 â∏©a Ée kGÒN

 ¢ùª°ûdGh ¢VQ C’G ó«°S ƒg ¿É°ùf E’G ,»MhQh ÉfCÉa

 AÉª°ùdGh ¢VQ C’G ìóàeCG ÉfCG

 .¿É°ùf E’G ìóàeCG :Éª¡æe ÌcCGh

وعند كيف̀`````ور∑ اأمني تطل̀`````ع احلياة من 
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�شود, والطري  بي†س من الأ عتمات املوت, والأ

من ال�شلد القا�شي, يف جدلية جميلة مقنعة. 

وهذا هو جواب ال�شوDال: اأين حكمة احلياة? 

 ó∏°üdG ôî°üdG Qó°U ≈∏Y Iôé°ûdG ôgõJ r¿nCG

 ÉgQÉgRCÉH Iôî°üdG øjõJh

 É¡H π¶à°ùj øŸ É¡ s∏X íæ“ ¿CG

 ..π«Ñ°ùdG …ôHÉ©d ÉgQÉªK nÖ¡J ¿CG

بلى... اإنs ههنا يف الطبيعة �شيÄاk يختلف 

عما يف احلياة, ولعل ال�شاعر يريد للحياة اأن 

Œري هكذا على هذا املنوال, فلي�س كل �شي 

بثمن. يف الطبيعة كل �شيء حر... و‹اين.. 

وهي متنí نف�شها, بتلقائية كونية اآ�رشة: 

 :á©«Ñ£dG áªµM πH ,IÉ«◊G áªµM..

 á«bÉ°S hó¨jh è∏ãdG Ühòj ¿CG ‘

 kÉfƒæ› k’hóL á«bÉ°ùdG íÑ°üJh

 QÉ°†î∏d ÖWÉ°üeh kÉLhôe …hôj , kGô¡f ∫hó÷Gh

..áÁó≤dG áfƒMÉ£dG ‘ äÉjÉµëH ÂÎj ¿CG..

 ájhÉ¡dG ‘ ¬°ùØæH ±ò≤j ¿CG πÑbh

 kÉjhOh kGóHR oó¨«d ,ìõb ¢Sƒb oó r̈ « pd

 ìhôdGh øØdG øe ÉYƒf ó¨«d

 ΩÉ°SQ …CG ..Éª¡H º∏ëj ⁄

 ¢ùàfQÉ°ûJ ¬°û«¨j

أن¬ ابن القرن الع�رشين  على الرغم م̀`````ن ا

متام̀`````اk, اإل اأن تاأKريات الق̀`````رن التا�شع ع�رش 

كانت وا�شح̀`````ة الب�شمات يف �شعر√ ول�شيما 

الرومان�شية الفرن�شية, واإ‰ا يتéلى ذل∂ يف 

�شعر√ امللحمي الذي غنى بطولت النا�س من 

اأجل احلرية.. ههنا يتالقى طموحان قويان: 

ف†شل. فاإذا اأ�شفنا اإىل ذل∂  احلرية والغد الأ

وىل التي ذاقها  ويالت احل̀`````رب العاملي̀`````ة الأ

ت�شارنت�س بنف�ش¬ عندم̀`````ا اأ�رش´ }اإىل التطو´ 

رمن  فدائياk يف الفرقة ال�شابعة للفدائيني الأ

املحاربني اإىل جان̀`````ب اجلي�س الرو�شيz �شد 

ت̀`````را∑ يف جبهة القوق̀`````از فاإن  مل̀`````ان والأ الأ

�شتاذ  ال�ش̀`````ورة تغ̀`````دو اأو�شí ,كما يق̀`````ول الأ

ن¶اريان فاإن ال�شاعر فع̀`````ل ذل∂ }وكل¬ اأمل 

واإÁ̀`````ان باأن �شاع̀`````ة –رر قوم̀`````¬ من ربقة 

ال�شتعمار العثماين ق̀`````د حانتz. وي�شتطرد 

قائالk: }دانتي تخيل اجلحيم وت�شارنت�س ذاق 

مرارت̀`````¬. عا�س في¬, و�شاه̀`````د هذا اجلحيم 

احلقيقي, حيث م̀`````دن تد∑, وقرi –رتق, 

 zأ�شالء القنابل واأ�شالء اجلثث تتطاير مع ا

 ⁄É©∏d ôeóŸG º∏◊G Gòg GPÉŸ

 á«FGƒ°û©H Éæ°ShDhQ ¥ƒa ≥∏©e

 .Ω’ B’G √ògh QÉeódG Gòg πc öûæj GPÉŸ

 ∞°ü©dG øY ∞µà°S ≈àe IôjöûdG ìÉjôdG √ògh

 äGôeG DƒŸG √òg ∂«ëj øeh

 !?IÉ«◊G √òg ,Ú©d º«ëL ¤EG π«ëjh

وىل الكونية,  ..ما اإن انتهت احل̀`````رب الأ

حت̀`````ى انتق̀`````ل ت�شارنت�̀`````س اإىل ح̀`````رب Kانية, 

هلية الت̀`````ي ع�شفت برو�شيا  ه̀`````ي احلرب الأ

وال�̀`````رشق.. وال–̀`````اد ال�شوفييت̀`````ي, الدولة 

اجلديدة النا�شÄة. 
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.. اإن ال�شاع̀`````ر ما يزال يبحث عن احللم 

ال�شعب. ما يربì يداري الطموحني احلارين 

ف†شل, احلرية  يف اأعماق¬: احلرية, والغد الأ

م¬  م حريت¬ ولأ هي اكتم̀`````ال نيل الوط̀`````ن الأ

رواì, منذ  ج�شاد والأ اجلراì الناخ̀`````رة يف الأ

ذل∂ الفéر احلزين 24 ني�شان 1915. والغد 

ف†شل �شار ا�شم¬ بناء ال�شرتاكية. اأ�شحى  الأ

�شيÄاk اأكÌ –ديداk وواقعية.. وهاهو ت�شارنت�س 

}عام 1918 يتطو´ يف �شفو± الثوار, ويخو�س 

�شقاط القي�رشية  هلي̀`````ة لإ معمعة احلرب الأ

ولهدم املا�شي البغي†̀`````س, يف �شبيل م�شتقبل 

هلية,  م�رشق جديد. ويف خن̀`````ادق احلرب الأ

وم̀`````ن �شفو± الثوار الذي̀`````ن يدكون ح�شون 

ال�شتعب̀`````اد, ويزحف̀`````ون نحو فé̀`````ر ملحمي 

جديد, نحو �شم�̀`````س احلرية ببطولت نادرة 

ولدت ق�شيدة: }اجلماه̀`````ري املéنونةz. اإنها 

أنا�شيد ملحمية للثورة.  ‹موعة ا

اإن النف�̀`````س امللحم̀`````ي, ال̀`````ذي ينف̀`````ï يف 

جمر البطولة, ويتق̀`````رi ت†شحيات الرجال, 

ألفها  أف̀`````راداk, يلف الق�شيدة من ا جماعات وا

اإىل يائها, ولك̀`````ن النفحة الرومان�شية تزين¬, 

وتعطي¬ تلون¬ القزحي, وŒعل¬ اأكÌ قرباk من 

 :ìروا فÄدة والأ الأ

 ôª÷Éc ôªMCG AÉ°ùe ¿Éc

 Ö«¨ŸG ‘ iQGƒàJ áÑgÓdG ¢ùª°ûdG

 AGOQ C’G »eGO ôªMCG ÜÉÑ°Vh

 π¡°ùdG AÉLQCG kGöûàæe ∞∏j

 ¢ùª°ûdG Ö«¡d áé¡e øe öüY ±ÉYR º°S ¬fCÉc

 Ö«¨ŸG ƒëf QóëæJ âfÉc áéLCÉàŸG ¢ùª°ûdGh

 ΩódÉH IÓØdG ¬Lh á¨HÉ°U

 ≥a C’G ‘ π©à°ûj ôªMCG ¿ƒJCG É¡fCÉc

.ΩódÉc ≥jôH ¿É©Ÿ π¡°ùdG ≈∏Y öûæj

اإن ت�شارنت�س يف هذ√ الق�شيدة امللحمية 

ي†شع ي̀`````د√ على نب†س اجلماه̀`````ري الهائéة. 

أو لي�س  اإن̀`````¬ يحاول اأن ي�شتكن̀`````¬ روì الثورة. ا

يف الث̀`````ورة �شيء من الالعق̀`````ل, من الغ†شب 

املéنون, اإذاk, هي اجلماهري... هكذا: 

 Ëó≤dG π¡°ùdG ∂dP ´ƒHQ ‘

 πJÉ≤J áfƒæéŸG ÒgÉª÷G âfÉc

 ºgôª¨J π«°U C’G ¢ùª°Th

 º¡bô– Ö«¨ŸG QÉfh

اإنهم �شيوا�شلون امل�شرية الثائرة. متéهني 

نح̀`````و املدينة الكبرية, لك̀`````ن.. اأي مدينة هي 

ه̀`````ذ√ الت̀`````ي ل ي�شميها ال�شاع̀`````ر? وهل Kمة 

ر�س Áك̀`````ن اأن تكون  مدين̀`````ة حقيقية يف الأ

عا�شمة لل¶لم والطغيان وال�شتغالل?! 

اأغلب ال¶̀`````ن اأن ت�شارنت�س, يبني مدينت¬ 

هذ√ يف ع̀`````امل الوهم واÿي̀`````ال, ويبلور فيها 

كل مالم̀`````í ال�̀`````رش وال�شوء, ف̀`````كاأن الثوار اإذ 

يدمرونه̀`````ا, فاإ‰ا يدمرون ن¶ام̀`````اk بعين¬.. 

- الجتماعي̀`````ة  التéري̀`````دات  يف   kقائم̀`````ا

القت�شادية – ال�شيا�شية: 
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 áæjóŸG ¿ƒ∏àë«°Sh ,¿ B’G kÉeób ¿ƒØMõ«°S

 IÒÑµdG

 º¡°SƒØf ‘ Iô≤à°ùŸG IQGôŸG É¡«∏Y ¿ƒÑ°ü«°Sh

 Úæ°ùdG ±’BG òæe

 QÉÑ¨dG ¿höûæ«°S ,É¡fhôeó«°S ,É¡fƒeó¡«°S

 É¡dÓWCG ≈∏Y

 áªFÉ≤dG áæjóŸG ∂∏J ¿ƒeó¡«°S

 É¡fhôeó«°Sh ,áæ°S ∞dCG òæe

 ¿ƒ°übôj ±ƒ°Sh É¡fƒbôë«°S

..¿ƒæéH É¡≤FGôM ≈∏Y

 .kزراDم̀`````و kبل̀`````ى اإنه̀`````م يريدون̀`````¬ انت�شارا

انت�ش̀`````اراk يديل دولة ال¶ل̀`````م والطاغوت اإىل 

 Ëيخت̀`````م الباب القد kغري رجع̀`````ة. انت�شارا

بد. ولذل∂  حمر ويقفل̀`````¬ اإىل الأ بال�شم̀`````ع الأ

فاإن هوDلء الثوار: 

 á«dÉ©àŸG ÉgOÉeQ ÉjÉ≤H ¿ƒbôë«°S ójóL øe

 áÁó≤dG IÉ«◊G å©ÑJ ÓÄd

 OÉeôdG ÚH øe ,ójóL øe

 OÉeôdG ∂dP ìÉjôdG ‘ ¿hQòj ±ƒ°Sh

...ó«©ÑdG ¤EG ¬∏ªëàd

 ójóL øe ..¬H Oƒ©J ÓÄdh

وهذا البع̀`````د الجتماعي الث̀`````وري يبدو 

 .zيف ق�شيدت¬ }بذار وجميع احلقول kوا�شحا

ههنا يتحدث ت�شارنت�س عن هوDلء الذين: 

 ,¿ƒ°†¡æj GƒfÉc íÑ°üdG ¥ÉãÑfG ™e

 Oƒ©°üdG ‘ CGóÑJ ¢ùª°ûdG âfÉc ÉeóæY

 ¿hQòÑj AÉ°ùŸG ≈àMh ,Ö«¨ŸG ≈àMh

 äÉg B’ÉH ºgQGòH

 oá©«Ñ£dGh ,º¡fƒ«Y ‘ Rƒ p©dG ó°ùéàjh

 IOhófi ÓdG ¿É°ùf E’G äGôeG Dƒeh

 ,IhGó©dG öUÉæY iöSCG º¡fEG..

 ôªãà°ùŸG ¿É°ùf E’G iöSCG º¡fEG

وماذا بع̀`````د? اإن ال�شاعر الفرن�شي الكبري 

اأراغون ي̀`````رi اأن ت�شارنت�س هو من موD�رشات 

�شم̀`````اء ال�شاطع̀`````ة الت̀`````ي –مله̀`````ا جبهة  الأ

ع�رشن̀`````ا... وي†شع¬ جنباk اإىل جنب مع ايلوار 

أملانيا  آبولين̀`````ري من فرن�ش̀`````ا, وريلك¬ م̀`````ن ا وا

ولوركا من اإ�شبانيا ومايا كوف�شكي ويي�شينني 

من رو�شيا. K̀`````م ي�شتطرد قائالk: ويف كل مرة 

يخبو ن̀`````ور واحد من ه̀`````وDلء املنريين يخيل 

اإ›q اأن ال¶̀`````الم ي�شود العامل , وهو من جانب 

دب  أ�ش�س مدر�شة �شعرية جديدة يف الأ اآخر }ا

دب ال�شوفييتي عامة,  رمني خا�شة, ويف الأ الأ

Ã†شمون Kوري جديدz على حد تعبري ن¶ار 

ن¶اريان.

 RGÒ°T ¢ù«fGƒg

 íم هي اأحد املفاتي ل�ش∂ عن̀`````دي اأن الأ

الهام̀`````ة للو�شول اإىل عامل �ش̀`````رياز الداخلي, 

أ�̀`````رشار√ ال�شخ�شي̀`````ة املغرقة يف  وا�شتبطان ا

أم ال�شاع̀`````ر بالذات,  ذاتيته̀`````ا.. وهذ√ ه̀`````ي ا
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م عند√ هي  م املطلقة يف وقت واحد. الأ والأ

املعادل املو�شوع̀`````ي للوطن واحلي واحلبيبة 

خ̀`````الق وال†شمري, وكل م̀`````ا هو حي نري  والأ

ن�شاين  بديع يف العامل الإ

ومثلم̀`````ا يفع̀`````ل بع†̀`````س الر�شام̀`````ني, اإذ 

يحددون مالمí ال�شخ�̀`````س بخطوط قليلة, 

فكذل∂ يفعل هواني�س �شرياز. ب�شطور قليلة 

م:  يختزل ماأ�شات¬ مع الأ

 ,áª«d C’G »àdƒØW äÉjôcP Éj

 ∂ÑgÉ«Z ‘ º«àj »Ñ°U ÉfCGh

 AÓ«d á∏«d äGP »æµd

 ºà«ŸG øe âHôg

 »e C’ »bƒ°T …OG Dƒa ‘ kÓeÉM

 áæjóŸG AÉLQCG ‘ âdƒŒ

 ÉæJQƒM ÒZ óLCG º∏a

 ÜôÿG ÉæNƒch

 iوفيما يرفعها دفع̀`````ة واحدة اإىل م�شتو

على اإذ يح�س من خالل  ن�ش̀`````اين الأ الرمز الإ

أن̀`````¬ بتغني¬ باأم¬  مه̀`````ات, ويرi ا أم̀`````¬ بكل الأ ا

مهات, فاإن¬ من جانب  اإ‰ا يتغنى بéميع الأ

 kعلها مثالéاآخر, في kاآخر ي†شفي عليها بعدا

للوفاء املطلق واحلنان املطلق: 

 ÚbÉY AÉæHCG øe ÉæjBGQ ºc √BG

 »YÉa C’G ÚH ≈àM ... kGóHCG !’ !?ábÉY lΩCG

م من  ويف الق�شي̀`````دة نف�شها, يب�̀`````رش الأ

من¶ور فني, متذكراk ما قال ال�شعراء بالأحب 

قرب اإىل قلوبهم:  الأ

 ..¬àÑ«ÑëH .Éaƒf äÉ«°U ôYÉ°ûdG ∫õ¨J

 √ôªîH ΩÉ«ÿGh ,¬HôH ∂jQÉf ôYÉ°ûdG ≈æ¨Jh

 ôYÉ°ûdG É¡jCG ∂eCÉH ø¨J :»°ùØæd â∏b

 ICGôŸGh IÉ«◊G : kÉeCG íÑ°üJ ≈àM

ويبدو اأن الطفولة ال�شقية القا�شية التي 

أ�شب¬  م ا عا�شها هذا ال�شاعر, جعلت �شورة الأ

بروDيا القدي�س املنقذ. حتى يف احللم فاإن¬ ل 

أماk فح�شب بل  يرi �شواها. وهي هنا لي�شت ا

:kأي†شا �شمري ووجدان ا

 ºFÉædG iôj Ée ‘ âjCGQ

?ΩOÉ≤dG øe :â∏b .»HÉH ´ôb ¿CG

 ÜÉÑdG ∞∏N øe RƒéY ICGôeG

 Ö∏≤dGh ìhôdÉH ∂jóaCG :âdÉb

. .õÑÿG øe IöùµH q‹EG ø°ù rMnCG

أم ال�شاعر املتوفاة, وقد جاءت  بلى اإنها ا

نه̀`````ا تريد اأن  يف احلل̀`````م يف �شورة �شائلة, لأ

تخترب ابنها :

 ∂à«JCG á∏FÉ°S IQƒ°üH

 ∑Òª°V kÉ°†jCG ¢SÉædG ±ô©«d

 âfCG ∑Òª°V ,»æH Éj m ¥ÉHCG

 ?äÉe ób ...»JƒÃ ¬fEG ΩCG

أن¬ هنا  أي†شاk, اإل ا ب ا وي¶هر يف احللم الأ

 nباء Áثل �شيÄ̀`````اk اآخر, العنف̀`````وان القومي والإ
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ونداء الوطن للحرية والتحرير. ولكن¬ لي�س 

رمني القريب بل   هذا اجلبل الأ
)5(

zاراكات̀`````ز{

 ذل∂ اجلبُل املغت�شب: 
)6(

zآرارات }ا

 »ª∏M ‘ »HCG âjCGQ

..‹ ô¡¶a

 ¬fÉ°†MCG ‘ â«“QG ,áÑgQh áÑZôH..

 .»ææ°†àMGh óë∏dG øe ΩÉ≤a

 ÉgÓMCGh ´ƒeódG qôeCG kÉ©e ÉæÑµ°S..

 ¿ÉæëH º°ùàHGh õJÉcGQG πÑL iCGôa

..IÉ«◊G ó«b ≈∏Y »æHG ∫GR Ée :∫Éb

 Ö°üà¨ŸG πÑ÷G ¤EG ô¶f ÉeóæY ¬æµd 

 Ö°†¨dG Iô¶f Rƒé©dG »HCG s‹EG ô¶f

 …ódh ∂fCÉH »YóJ ∞«c :∫Éb

 !?öS C’G ‘ ∫GR Ée ÉfQGO ∞°üf Éªæ«H

م هي  .. ماع̀`````دا هذ√ اللفتة ت¶ل روDيا الأ

املهيمنة امل�شيطرة على روì ال�شاعر وفوDاد√, 

حت̀`````ى حني يريد اأن يتغزل: اإن حياة ت�شاويها 

قبلة من فتاة, ف̀`````ال حياة بال حب, ول حياة 

أة على  ن�ش̀`````ان �شيéد امرا أة.. اإن الإ ب̀`````ال امرا

م فكيف يéدها?!  نحو ما.. اأما الأ

 É¡àÑÑMCG ¿EG ,ß◊G Ö∏Œ ,ÖM ICGôŸG

 ß◊G π«∏b ,»∏ãe hó¨J ,ICGôeG ÓHh

 räóZ ¿EGh ,ICGôeG óéà°S :∫ƒbCG ≥◊G

..∫ÉæŸG Ö©°U , kÉ¶M

 ÉgóŒ ød ..’ ! qΩCG ..øµd

أبعد م̀`````ن هذا, فلو  ..اإن �ش̀`````رياز يذهب ا

ن�شب يف الف†شاء ميزان كوين ع¶يم, وو�شع 

م, وتوالت على الكفة  يف اإحدi كفتي¬ حب الأ

خ̀`````رX iواهر الطبيع̀`````ة الع¶مى, جبال  الأ

هماليا, والبحار و‹̀`````رات النéوم, ل�شالت 

م هي  أخ̀`````رi, وXلت كف̀`````ة الأ واح̀`````دةk بعد ا

الراجحة.. ولكن مهالk.. فماذا لو و�شع مكان 

املé̀`````رة وهماليا والبح̀`````ار, حفنة من تراب 

 iن تتواز الوطن? على ر�شل∂ ي̀`````ا اأخي, فالآ

الكفتان وتتعادلن.. لقد و�شع ال�شاعر قب†شة 

تراب, من ت̀`````راب وطن¬ الالحمدود, فéاءت 

الكفتان تتعادلن بالقبل.. ل.. ل�شيء يعدل 

م �شوi حب الوطن.. فهل راأيت اأقد�س  حب الأ

أ�شمى من هذا احلب الع¶يم?!  أو ا ا

أي†ش̀`````اk م�ش̀`````در احلكمة  مq ال�شاع̀`````ر ا
أ .. ا

Áان. هي الت̀`````ي تلهم¬ ال�شواب وŒنب¬  والإ

اÿطاأ: 

 »æHÉj Ée A»°ûH øe Dƒà°S

 .±ƒÿÉH ô©°ûàd Ωó©dÉH ƒdh

❁				❁				❁

 Ée ìhQ äƒ°üH øe Dƒà°S

 kÉehO kÓØW ≈≤Ñàdh , kÉHCG ∂d hó¨«d

❁				❁				❁

 Ée ≥∏£Ã øe Dƒà°S

 ¢TƒMƒdÉc kGöSÉc íÑ°üJ ’ ≈àM ,∂Y qhÒd

❁				❁				❁
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m qÒN Ée A»°ûH øe Dƒà°S

.. kGÒN ≈≤ÑJ ≈àM ,∑öT OÒd

الت�شويق  �ش̀`````رياز  وي�شتخ̀`````دم هواني�̀`````س 

أن¬  الق�ش�ش̀`````ي يف مع¶̀`````م ق�شائ̀`````د√, ذا∑ ا

أن¬ راو يود اأن يحكي  ي�شتهل ق�شيدت¬, كما لو ا

 Ö∏b π©°ûŸG ≈∏Y Gƒ```bôMCG º¡fCG GƒªYR{ حكاية

 ÉeóæY{و zºFÉædG iôj Ée ‘ âjCGQ{و zôFÉK ≈àa

 âfÉc »eCG{و zôµØdG áMƒLQCG øe É«fódG â```∏NO

�شلوب  z∫ƒ```≤J. ول يخفى ما ي†شفي¬ هذا الأ

من حيوية وحركية على جو الق�شيدة كل¬. 

..م̀`````ن ناحي̀`````ة Kاني̀`````ة فاإن¬ يغ̀`````ر± من 

التعبريات الفولكلوري̀`````ة. ويخيل اإ› اأن هذا 

أو متماKل  أو مت�شاب¬ ا القا´ الروحي هو واحد ا

اإىل درجة بعيدة يف مع¶م بلدان ال�رشق. 

م ابنه̀`````ا يف �شورية: كم –بني.  ت�شاأل الأ

فيقول: قد اجلب̀`````ال. وتعود اإىل �شوDال¬ Kانية 

باحثة عن �شورة اأخرi, فيقول: قد البحر.. 

وملاذا نذهب بعيداkُ, واأمامنا, فريوز? 

}�شايف البحر �شو بعيد! �شايف ال�شما �شو 

بعيدة!z وه̀`````ا ذا هواني�س �شرياز, اإذ يتحدث 

م, ي�شتع̀`````ري الكلم̀`````ات نف�شها:  عن ح̀`````ب الأ

اجلبل, البحر, النéوم. 

أي†شاk عل̀`````ى �شبيل املثال  .. ويف �شوري̀`````ة ا

أي†ش̀`````اk, ل احل�رش – يتحدK̀`````ون عن الرتاب  ا

اÿفيف, اأو خفة الرتاب على ج�شد املتوفى 

رمني  املرح̀`````وم. وكذل̀`````∂ يقول ال�شاع̀`````ر الأ

اجلميل: 

 ⁄ C’G øe »HCG äÉe ójóL øe

 …ódhÉj ójôJ âæc ¿EG :∫Éb

 …ó°ùL ≈∏Y kÉØ«ØN ÜGÎdG íÑ°üj ¿CG

 ..…QGO øe ôN B’G ∞°üædG öS C’G ‘ ∑ÎJ ’

 ..äGQGQBG ∫ÉÑL »æ©j ¬fEÉa í°VGh ƒg Éªch

رمن  .. و�شرياز, مثل كثري من ال�شعراء الأ

 kحينا Expressionist املعا�رشين, تعبريي

و�شوريا› Surrealist حيناk اآخر: 

 kÉªcGôJ è∏ãdG ºcGÎj á¡°ù¡H

 kÉeÉNQ A§H πµH hó¨«d

 …QÉÑdG ≥dÉÿG ƒg

 .Èb ógÉ°T »eCG ¥ƒa ≥∏îj

❁				❁				❁

 π©°ûŸG ≈∏Y GƒbôMCG º¡fCG GƒªYR

 ôFÉK ≈àa Ö∏b

 Ö∏≤dG ∂dP OÉeQ ¿CG GƒªYR

 π©°ûŸG ≈∏Y øe √ƒ∏ªM

 ôFÉãdG ≈àØdG ΩCG ¤EG

 OÉeôdG ∂dP ¥ƒa ,Ω C’G âµH..

 ,¬«∏Y É¡YƒeO â£bÉ°ùJ ÉeóæYh

IÉ«◊G ¤EG OÉY , kÉ«M É¡æHG å©H
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رمني يف باب �رشقي – بدم�شق. ألقيت اأول مرة يف مركز }اأبي العالء املعريz الأ حما�رشة ا  -1

ه†شبة بنيت عليها يريفان �شنة 750 ق.م.  -2

ا�شم ململكة قدÁة يف اأرمينيا القرن 8 ق.م.  -3

آرارات.  ا�شم جبل ا  -4

اأحد جبال اأرمينيا.  -5

آرارات املعروفة.  جبال ا  -6

القرن الع�رشون –كيفور∑ اأمني– ترجمة ن¶ار ن¶اريان –مطبعة ال�رشق– حلب-1979.   -1

�شالة اأمام عتبة الغد –واهيان تكيان– ترجمة ودرا�شة: ن¶ار ن¶اريان –النا�رش: طورو�س طورانيان– حلب   -2

.1979

اجلماهري املéنونة –يغي�شة ت�شارنت�س– ترجمة ودرا�شة: ن¶ار ن¶اريان –مطبعة الثبات– حلب 1983.  -3

ن�شب لذكرi اأمي –هواني�س �شرياز– ترجمة ودرا�شة: ن¶ار ن¶اريان –مطبعة ال�رشق– حلب1981.  -4

¢ûeGƒ¡dG

QOÉ°üŸG

¥µ
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مل –ß ق�ش̀`````ة عربية بالهتمام وال�شتلهام مثلم̀`````ا ح¶يت ق�شة ‹نون 

غاين  داب العربية والعاملية, وحديث ‹نون ليلى ورد يف كتاب الأ ليل̀`````ى يف الآ

�شفهاين, وه̀`````و قي�س بن امللوì بن مزاحم العامري)?-68ه`/?- بي فرج الأ لأ

687م( واإن كان بع†شه̀`````م كط¬ ح�شني ينفي وج̀`````ود√ ون�شبة ال�شعر اإلي¬, وهو 

�شاعر غز› ‚دي عذري مل يكن ‹نوناk واإ‰ا لقب بذل∂ لهيام¬ يف حب ليلى 

بنت �شعد التي ن�شاأ معها وكانت تكنى اأم مال∂.

.…Qƒ°S ÖjOCGh óbÉfh »Möùe

.‘É°U ≈Ø£°üe ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

¿ƒæéŸGh ≈∏«d

¿ƒæ÷Gh ≥°û©dG π«JGôJ

»L ¬©∏b ìÉàØdG óÑY»L ¬©∏b ìÉàØdG óÑY

❁



89 2011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

¿ƒæ÷Gh ≥°û©dG π«JGôJ ..¿ƒæéŸGh ≈∏«d

É`̀æ`̀fCG â`̀«`̀d É``̀j º`̀¡`̀Ñ`̀dG ≈``̀Yô``̀f ¿GÒ``¨``°``U

º`̀¡`̀Ñ`̀dG  È``µ``J  ⁄h  ,È``̀µ``̀f  ⁄  ¿ B’G  ¤EG

أبوها عن¬  وعندم̀`````ا كربت ليلى حéبه̀`````ا ا

ورف†̀`````س تزويé̀`````¬ اإياه̀`````ا ح�ش̀`````ب التقاليد 

العربي̀`````ة, وزوsجها ورداk ب̀`````ن حممد العقيلي, 

�شعار وياأن�س  فهام قي�س على وجه¬ ين�شد الأ

بالوحو�̀`````س, فرُيi حين̀`````اk يف ال�شام وحيناk يف 

‚د وحين̀`````اk يف احلéاز, جاع̀`````الk من وج¬ 

ليلى قبلت̀`````¬, اإن¬ ال�شحر الذي ل رقية ل¬ اإل 

املوت فناء يف املحبوب.

 ká```̀«```̀ rb oQ  ô`̀ë`̀°`̀ù`̀∏`̀d  ¿CG  ’EG  ô`̀ë`̀°`̀ù`̀dG  »```̀g

É``̀«``̀bGQ  ô````̀gó````̀dG  É``̀¡``̀ d  »````̀Ø````̀dCG  ’  ÊEGh

Gƒ``̀H uô``̀≤``̀a  ≈`̀∏`̀«`̀∏`̀H  Gƒ``̀ qæ``̀ °``̀V  ¿EG  q»``∏``«``∏``N

É«d Gô`̀Ø`̀¨`̀à`̀°`̀SGh ¿É```̀Ø```̀c C’Gh ¢`̀û`̀©`̀æ`̀dG  ‹

أب̀`````و√ اإىل احلè لعل¬  ومل ينفع̀`````¬ اأن اأخذ√ ا

ي�شفي̀`````¬ من �شغف¬ وجنون̀`````¬, وXل على هذ√ 

احل̀`````ال اإىل اأن ُوجد ملقى بني احلéارة وهو 

ميت فحمل اإىل اأهل¬.

 ó```ªMCG ôYÉ```°ûdG É```¡Ñàc á```°ü≤dG √ò```g

 ¿ƒæ›{ ¿Gƒæ©H ájô©```°T á«Möùe »bƒ```°T

 ñوه̀`````و مل يخ̀`````رج بها ع̀`````ن ال�شتن�شا z≈```∏«d ñوه̀`````و مل يخ̀`````رج بها ع̀`````ن ال�شتن�شا z≈```∏«d ñوه̀`````و مل يخ̀`````رج بها ع̀`````ن ال�شتن�شا

�شعار اأحياناk كما  حداث وحت̀`````ى يف الأ يف الأ

غاين, يقول حممد مندور: }كان  وردت يف الأ

با�شتطاع̀`````ة �شوقي اأن يطل̀`````ق العنان ÿيال¬ 

يف ت�شوي̀`````ر ال�شخ�شي̀`````ات, واإب̀`````راز �شماتها 

النف�شي̀`````ة وخ�شائ�شها الروحي̀`````ة, كما كان 

حداث التي  با�شتطاعت̀`````¬ اأن يت�̀`````رش± يف الأ

تك̀`````وuن احلركة امل�رشحية تبع̀`````اk للهد± الذي 

اختار√, كان �شوقي ي�شتطيع لو واتت¬ القدرة 

دب العرب̀`````ي احلدي̀`````ث من  اأن يخل̀`````ق يف الأ

ق�شة املéنون وليلى م�رشحية اإن�شانية عاتية 

ت�شب¬ رومي̀`````و وجولييت التي خلقها �شك�شبري 

نكليزي, ولك̀`````ن �شوقي ال�شاعر  دب الإ يف الأ

الغنائي املوه̀`````وب كان ل�شوء احلß ل Áل∂ 

�شيÄاk ‡ا متيز ب¬ �شك�شبري من نفاذ الب�شرية 

و–ليق اÿيال, كما اأن ح�شيلت¬ من الثقافة 

 .zن�شانية العامة كانت �شحلة الإ

 ¿Gƒ```æY  kÉ```°†jCG  »```g  z¿ƒ```æéŸGh  ≈```∏«d{

 ó```ÑY  ìÓ```°U  ôYÉ```°û∏d  ájô©```°ûdG  á```«MöùŸG

QƒÑ°üdG, �شدرت عام 1970 وخال�شتها: 

يف دار اإح̀`````دi ال�شح̀`````ف الثورية قليلة 

التوزيع التي كانت ت�ش̀`````در يف القاهرة قبل 

بطال: �شعيد,  Kورة 1952م نتعر± عل̀`````ى الأ

وليل̀`````ى, وزي̀`````اد, وحنان, وح�ش̀`````ان, و�شلمى, 

�شت̀`````اذ, ونلم�س فيه̀`````م جميعاk ذل∂ القلق  والأ

يéاب̀`````ي الذي يعتمل يف داخ̀`````ل نفو�شهم,  الإ

وينطبع عل̀`````ى حوارهم و�شلوكه̀`````م, ونراهم 

يتح̀`````اورون يف حدة, ويختلف̀`````ون يف الراأي, 

Kم نراهم عاجزين عن احلب. ويقرر رئي�س 

التحرير اأن يفعل �شيÄاk من اأجل هوDلء ال�شبان 

حمد  فيختار له̀`````م م�رشحية }‹نون ليلىz لأ

�شوقي, وكان ق�شد√ هو التو�شط باحلب الذي 
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 iحداث نر يفر�ش¬ هذا الن�س, ويف Kنايا الأ

عالق̀`````ة احلب التي تربط ب̀`````ني �شعيد الذي 

�شيقوم ب̀`````دور }قي�سz وبني ليلى التي �شتقوم 

بدور حمبوبت¬ }ليلىz, ونرi ليلى تذهب اإىل 

�شعي̀`````د يف �شقت¬ بحثا عن احل̀`````ب, لكنها ل 

Œد عن̀`````د√ اإل التاآكل, واÿ̀`````راب النف�شي, 

وت̀`````ذكارات الطفول̀`````ة ال�ش̀`````وداء, اأما ح�شام 

أح̀`````د ال�شحفيني العاملني يف ال�شحيفة من  ا

أن¬ كان عل̀`````ى عالقة بليلى  ال�شéن فنعل̀`````م ا

أن¬  حداث نعر± ا قبل �شéن¬, وم̀`````ع تطور الأ

” Œنيد√ ل�شالí ال�شلط̀`````ة ليتé�ش�س على 

زمالئ̀`````¬ الثوري̀`````ني يف ال�شحيف̀`````ة. وهكذا 

يحاول �شالì عبد ال�شبور يف هذ√ امل�رشحية 

اأن يéعل من بطلها �شعيد ‰وذجاk للمنا�شل 

أ  الوطن̀`````ي امل�رشي قبل K̀`````ورة 1952م, ونقرا

هذا ال�شغف باجلم̀`````ال والبطولة على ل�شان 

ليلي حني تقول: 
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اإيل�ش̀`````اz لل�شاعر  ق̀`````د يك̀`````ون }‹ن̀`````ون 

أ�شهر اأعمال¬  الفرن�شي الكبري ل̀`````وي اأراغون ا

ال�شعرية واأكÌها بقاء, بل اإن¬ يف ن¶ر النقاد 

عمال  أح̀`````د اأجمل الأ والباحث̀`````ني يف الغرب ا

ال�شعرية على مدار القرن الع�رشين, لي�س يف 

فرن�ش̀`````ا وحدها, بل يف الع̀`````امل قاطبة. وهذا 

الن�̀`````س ال�شع̀`````ري اÿالد Áتí م̀`````ن الرتاث 

العرب̀`````ي. فه̀`````و يقتب�س حكاي̀`````ة ‹نون ليلى 

أن¬ ي�شور  بخطوطها العام̀`````ة املعروفة, غري ا

املéن̀`````ون )قي�̀`````س( تائه̀`````ا يف دروب غرناطة 

أزقته̀`````ا وحاراتها قبل �شقوطها  ندل�شية وا الأ

�شبانيني فرديناند  بقليل على يد امللك̀`````ني الإ

واإيزابيال, وهكذا فاإن اأراغون كان يف عمل¬ 

ه̀`````ذا �شاعرا عربي ال̀`````روì والوجدان فتنت¬ 

ندل�̀`````س, بéماله̀`````ا وتاريخه̀`````ا ومعارفها  الأ

وتراKها و�شعرها الغنائي, وت�شبع بروì الع�شق 

أبرز ‰اذجها.  املربì والذي يعترب املéن̀`````ون ا

واإذا كان اأدوني�س ي̀`````رi يف الثابت واملتحول 

اأن عل̀`````ى ال�شعراء الع̀`````رب اأن يبنوا حداKتهم 

وروبي. فاإن¬ ومن  ال�شعرية يف اأفق ال�شعر الأ
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امل�شتغ̀`````رب حقاk اأن ‚̀`````د ال�شعر العربي هو 

أراغ̀`````ون بع†شا من  الف†ش̀`````اء الذي بنى في¬ ا

حداKة �شعر√ وفي†س وجدان¬.

يف املالح¶ات الت̀`````ي يوردها امل�شتعرب 

الفرن�شي جا∑ بري∑ يف درا�شت¬ عن }الزجل 

 qيقول اأراغون اإن اأحمد بن بال ,zندل�س يف الأ

دعا√ عام 1962 لزيارة اجلزائر. ويف مطار 

 ,zاأور› تراود اأراغون فك̀`````رة }‹نون اإيل�شا

تر�شم مرحلة ما بع̀`````د –رر املغرب العربي 

أراغ̀`````ون: }اأردت اأن  من ال�شتعم̀`````ار. يقول ا

أ�شيد به̀`````ذا التحرر لذل̀`````∂ تعمقت بال�شعر  ا

العرب̀`````ي كما ترجم¬ م�شت�رشق̀`````ون من اأمثال 

لوي ما�شينيون. دخل̀`````ت اإىل ‹اهل الكتابة 

وال�رش± والنح̀`````و, واأعéبتني ب�شكل خا�س 

ال�شوفي̀`````ة امل�رشقية كم̀`````ا تبلورت مع ‹نون 

ليل̀`````ى, حيث �شطر ال�شاع̀`````ر العذري هيام¬ 

أة امل�شتحيلة, هياما ي�شل اإىل درجة  بهذ√ املرا

.zالعبادة

ويتاأمل املéنون )قي�س( يف م�شري اآخر مل∂ 

ندل�س, وهكذا يتكلم اأراغون على  عربي يف الأ

ل�شان �شاعر ومغن تروبادور يéول يف �شوار´ 

م̀`````ري النéدي  غرناطة وا�شم̀`````¬ قي�س بن الأ

�شلية(,  )يقابل قي�س بن امللوì يف الق�شة الأ

أة تدعى اإيل�شا )تقابل ليلى  يهي̀`````م وجداk بامرا

ر�س  �شلية(, لن تتéلى على الأ يف الق�شة الأ

اإل بعد ع�شور, وي�شتبطن املéنون امل�شتقبل, 

وتتلون نبوءات̀`````¬ باألوان الفولكل̀`````ور ال�رشقي 

ندل�س  ندل�شي, فت�شور تقاليد الأ �شباين الأ الإ

أنن̀`````ا اأمام فانو�س  أ�شاطريها, كا وطقو�شه̀`````ا وا

عالء الدين ال�شحري اأو حكايات �شهرزاد يف 

األف ليلة وليلة.

}‹ن̀`````ون اإيل�ش̀`````اz متثل ملحم̀`````ة احلب 

الروح̀`````ي النق̀`````ي الرائع يف جهن̀`````م الغرب 

�شطورة  املعا�رش. وهي تزاوج بني التاريï والأ

أنها تبلور مفهوم الوطن  وال�شعر والنÌ. كما ا

ال†شائع واحلبيبة ال†شائعة. ولكن من يع�س يف 

مل يéب اأن يوDمن بالزمن اجلميل, و‹نون  الأ

اإيل�شا تكتب تاريخا جديدا للحرية عرب هوية 

أة املع�شوقة.  الوطن والقب†س على اأ�رشار املرا

أة لي�شت عرو�س الق�شيدة فح�شب, اإنها  واملرا

�شوت الغاب̀`````ة, واÿيار املاأ�شاوي الوحيد يف 

قدر يفتقر اإىل النعم̀`````ة يقول اأراغون: اإيل�شا 

أو الوعد بالكرامة, حزام اأمان  كانت كرامتي ا

عاطف̀`````ي كي اأعي�س يف حال̀`````ة من الده�شة, 

للح̀`````وDول دون ذوب̀`````اين يف الغن̀`````اء اÿارجي 

:ïللتاري

≥∏≤dG πLCG øe ∂jój »æ«£YCG

âª∏M Éª¡H Úà∏dG ∂jój »æ«£YCG
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بطل اأراغون }املéن̀`````ونz يوD�ش�س مفهوما 

جدي̀`````دا للحب يف ع�̀`````رش القهر وال�شتغالل 

والتكنولوجيا املدمرة, ع�رش املادة اجلهنمي, 

أما اإيل�شا )ليلى( التي يتغزل بها فهي ال�شبيل  ا

والنور لوعي العامل وŒاوز ماآزق¬ واأزمات¬

É¡H ±Î©ŸG Ió«MƒdG »à∏FÉY âfCG »ÑM Éj

⁄É©dG iQCG ∂«æ«Y ∫ÓN øe

É°Sƒ°ùfi ¿ƒµdG »eÉeCG Ú∏©Œ âfCG

á«fÉ°ùf E’G ôYÉ°ûª∏d s‘ ≈æ©e Ú£©Jh

 »```eÉ¶f  á```eƒ¶æe  ‘  ¿ƒ```æéŸGh  ≈```∏«d

…ƒéæc

دب  انتقلت ق�ش̀`````ة }‹نون ليلىz, اإىل الأ

والرتكي,حيث  ردي  الأ دب  ف̀`````الأ الفار�ش̀`````ي, 

 ,zليات لها يف ق�ش̀`````ة }وامق وعذراŒ د‚

خرية �شابقة  رغ̀`````م ما يروi, من اأن ه̀`````ذ√ الأ

�شتاذ عبد ال�شالم كفايف  يف التاريï. يقول الأ

اإن اأول Xهور لق�شة }وامق وعذراz, كان يف 

�رشة الطاهرية )205-259ه`(, حيث  عهد الأ

قدمه̀`````ا لعبد اهلل بن طاه̀`````ر اأمري خرا�شان 

أنها حكاية  من قب̀`````ل املاأمون �شخ�س عل̀`````ى ا

أنو�̀`````رشوان, فاأمر  �شنفه̀`````ا احلكماء لك�رشi ا

عبد اهلل بغ�شل الكت̀`````اب باملاء. ورغم ادعاء 

�شول الفار�شي̀`````ة كما يقال لهذ√ احلكاية,  الأ

فاإنه̀`````ا ت�شري اإىل }ذل∂ اللون من احلب الذي 

يوDدي ب�شاحب̀`````¬ اإىل اجلنونz, ون�شهد كذل∂ 

ن�شان والوحو�س, وهو  ه̀`````ذا التعاطف بني الإ

م̀`````ن ال�شور التي Xه̀`````رت يف ق�شة }‹نون 

.zليلى

ردية,  انت�رشت الق�شة من الفار�شية اإىل الأ

لغة امل�شلمني الهن̀`````ود, والرتكية, فن¶م فيها 

أت̀`````ي على ذكر بع†شهم,  ال�شعراء الرت∑ و�شنا

 zر }روميو وجولييت`````̀Kأ أدلة على تا ول ‚د ا

بق�شة املéنون, اإل اأن ق�شة الع�شق املذكورة 

 zالتي وقعت بني }رولن ,zأن�شودة رولن يف }ا

وابن̀`````ة مل̀`````∂ اإح̀`````دi القبائ̀`````ل الرتكية هي 

قريب̀`````ة من ق�شة املéن̀`````ون اإذ ي�شاب رولن 

Ãر�س لن ي�شفى من¬ اإل بعد تدخل ال�شاحر 

أ�شتولف̀`````وz, وهذا يحيل على نو´ من التاأKر  }ا

بق�شة املéنون.

ح¶ي̀`````ت ق�شة ‹ن̀`````ون ليل̀`````ى باهتمام 

يرانيني اأمثال ن¶امي املولود عام  ال�شعراء الإ

535ه`/1140م واملتوفى عام 599ه`/1203م 

يف }كنéةz و�شعدي ال�شريازي املتوفى 1291م, 

واأمري خ�̀`````رشو الدهلوي املتوفى 1325م وهو 

من اأ�شل تركي من بخارi, وال�شاعر ال�شويف 

عبد الرحمن اجلامي املتوفى 1492م, وعبد 

اهلل هاتفي املتوفى 1531ه` وكان اهتمامهم 

به̀`````ا ملا –مل¬ من اإ�شارات يف الع�شق الباهر 

وامل�شتحي̀`````ل ال̀`````ذي يبح̀`````ث عن̀`````¬ ال�شويف, 

فاأحداKها و�شخ�شية املéنون و�شخ�شية ليلى 

�رشار  حقل وا�ش̀`````ع ل�شتنبات العدي̀`````د من الأ
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 iDالروحية والدللت الباطنية والرو

لهية. والك�شوفات الإ

املعرو±  الكنé̀`````وي  الدين  ن¶ام 

ب`)ن¶امي( هو اأمري ال�شعر الق�ش�شي 

أبواب  بال مناز´ كان مت�شوفا مل يطرق ا

 kاKم̀`````راء, وقد ت̀`````ر∑ ترا املل̀`````و∑ والأ

�شعرياk ع¶يم̀`````اk يف ال�شعر الق�ش�شي 

و�شل جميع¬, وهو خم�س من¶ومات, 

ا�شتهرت با�شم الكنوز اÿم�شة وهي: 

�̀`````رشار )مثن̀`````وي حكميات  fl̀`````زن الأ

وحكايات اأخالقي̀`````ة(, وق�شة خ�رشو 

و�شريين, و‹نون ليل̀`````ى, وال�شور اأو 

أي†شاk بهرام  ا القباب ال�شبع وت�شم̀`````ى 

نام̀`````ة اأي كتاب بهرام, وا�شكندر نامة 

�شكندر.  اأي كتاب الإ

اأما من¶ومة ‹نون ليلى للن¶امي 

فاإنه̀`````ا تعترب منعطف̀`````اk يف ال�شعر الق�ش�شي 

�شالميني  ومنه̀`````ا انطل̀`````ق �شائر ال�شع̀`````راء الإ

بن¶م هذ√ املاأ�ش̀`````اة العاطفية. ومنذ Xهرت 

هذ√ الق�شة حقق̀`````ت ‚احاk منقطع الن¶ري 

‡ا دف̀`````ع الكثريين اإىل ن�شخه̀`````ا, كما اأحلق 

بها الن�شاñ خالل الع�ش̀`````ور اإ�شافات كثرية. 

 kون¶ام̀`````ي اأول من اأ�شفى على الق�شة طابعا

.kشوفيا�

ن�شابz, نقل ال�شمعاين عن  يف كت̀`````اب }الأ

أولياء اهلل  اجلنيد قول¬: }‹نون ليل̀`````ى من ا

تعاىل, �شرت حال̀`````¬ بéنون¬z. ويف }الفتوحات 

املكي̀`````ةz, ا�شتعاد ابن عربي ح̀`````ال قي�س بن 

امللوì ‹ن̀`````ون بني عامر �شاح̀`````ب ليلى يف 

حديث̀`````¬ عن }قوة �شلط̀`````ان وحرقة لهيب نار 

احلب التي –ل على قلوب املحبني و–رق 

كل �شيء Œد√ ما �ش̀`````وi املحبوبz. وهكذا 

تتح̀`````ول ليلى يف هذا ال�شياق طريقاk لل�شال∂ 

قي�س يف التوحيد لي�شل اإىل حمبوب¬ الواحد 

ح̀`````د. وقد ا�شتعاد ن¶امي الكنéوي ق�شة  الأ
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}ليل̀`````ى و‹نونz يف من¶وم̀`````ة طويلة قاربت 

5000 بيت.

م من الكعبة  qيف هذ√ املن¶ومة قي�س يتقد

ر√  qيحر ¬qاإىل اهلل, عل ´qويدعو√ وال̀`````د√ للت†رش

م̀`````ن اآلم الع�شق. ولكن ما اإن ي�شمع املéنون 

أ بالبكاء, Kم ياأخذ√  عبارة }ع�ش̀`````قz حتى يبدا

ال†شح∂, وي�رش´ بالقفز واللتفا± كالثعبان, 

أ�شتار الكعبة ال�شوداء, وكاأنها  Kم يلم�س بيد√ ا

احلéاب املن�شدل عل̀`````ى �شعر ليال√. وهكذا 

ن ع�شق¬  بدل م̀`````ن اأن ي�شفى ازداد ع�شق¬, لأ

لي�س اأر�شيا دنيوياk, واإ‰̀`````ا هو ع�شق وnقوُد√ 

نور احلق.

هذ√ احلادK̀`````ة يف الق�شة اأغرت ر�شامي 

املنمنمات بر�شمها فق̀`````د ا�شتعاد الر�شامون 

ق�شة حè ‹نون ليلى اإىل البيت احلرام يف 

ع�رشات املنمنم̀`````ات املر�شومة على �شفحات 

من¶وم̀`````ات ن¶امي وجامي وم̀`````ن �شار على 

دربهم, مث̀`````ل ال�شاعر الرتكم̀`````اين حممد بن 

�شليم̀`````ان ف†ش̀`````و›, موDل̀`````ف }دا�شت̀`````ان ليلى 

و‹نونz يف القرن ال�شاد�س ع�رش.

بدا´ املتعدد واملختلف يف هذ√  ورغ̀`````م الإ

�شا�س يبقى Kابتا. حيث  املنمنم̀`````ات اإل اأن الأ

و�شط لل�شورة, وقي�س  –تل الكعبة الف†شاء الأ

م ليتعلqق باأ�شتارها. اأما يف ن�شخة ن�س  qيتق̀`````د

فغانية,  ن¶امي وم�شدره̀`````ا مدينة هرات الأ

فاإننا نرi املéنون وه̀`````و Á�ش∂ بحلقة باب 

الكعب̀`````ة اأمام عيني وال̀`````د√, وحول¬ احلéاج 

عل̀`````ى. ويف ن�شخة  أيديه̀`````م نحو الأ يرفعون ا

اأخرi تع̀`````ود اإىل منت�شف الق̀`````رن اÿام�س 

̀`````ق املالئكة ف̀`````وق الكعبة وت�شكب  qع�رش, –ل

طباق التي –ملها, كما  عليها الذهب من الأ

�رشاء. يف ال�شور اÿا�شة بالإ

ويف ن�شخ̀`````ة ن�س جام̀`````ي وتعود اإىل عام 

1571 يف قزوي̀`````ن, تدخ̀`````ل ليل̀`````ى العامرية 

ف†ش̀`````اء اللوحة بلبا�س احل̀`````è, م�شرية بيدها 

يف اŒا√ قي�س ال̀`````ذي يرفع ذراعي¬ نحوها, 

ق̀`````ا يف وجهها. وال�شاعر ين�شد ق�شيدت¬  qحمد
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É``¡`````Ñ``M ø````̀µ````̀ dh l∑Gö```````````````̀TEG »`````̀ H É```````̀eh

É`̀jhGó`̀ŸG  Ö«Ñ£dG  É`̀«`̀YCG  Éé°ûdG  Oƒ`̀©`̀c

Áه̀`````د ن¶ام̀`````ي لرواية احل̀`````è اإىل مكة 

Ãناجاة موKDرة للمéنون العا�شق وهو يخاطب 

حمبوبت¬ ليلى وقد متاهت بالكعبة فاأ�شبحتا 

كائناk واحداk معاk فيقول:

 øe ¿É°ù◊G á∏Ñbh ,¥Éà°ûŸG ó°UÉ≤dG áÑ©c Éj{ 

.¥Éa C’G πc

 ¬H ¿ƒª«≤ŸGh ,Ωô◊G á≤jóM ∂ÑM ËôM 

.Ωô◊G QGhõc

 ïØfh ,¿Éé«àdG …hP ó≤Y ∑ô©°T πFGóL 

,ÚbÉà°ûŸG ¬ nd nh ∑ô£Y
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 ∫É°ù∏°Sh ,¢ShDhôdG êÉJ »ÑgòdG ∂dÉî∏Nh 

,ôKƒµdG ¬æe QÉ¨j ∂gÉØ°T

 QÉãe º«¡ÑdG π«∏dÉc ∑ôFGóZ øe Iô©°T πch 

.»∏ãe ¿ƒæ› ∞dCG ¬dh

 ™FÉÑd ¥ƒ°S q…CÉa Éª°ùàÑe ∑ô¨K qÎØj ÚMh 

!ó¡°ûdG

 »°VQ ÉfCGh kGôéa ∂HÉÑd ΩGôM E’G äó≤Y ób 

:â∏≤a ,¿’òL ™Ñ£dG

 ∂dP ÜGôJ ≈∏Y Oƒé°ùdG Ωƒ«dG ‹ qöù«J GPEG 

.±GƒWh áéM ˆ s≈∏©a ,ÜÉÑdG

 ∂¡Lh øe â©à“h ,…Oƒ°ü≤e â∏f óbh ¿ B’Gh 

,»¡à°TCG ÉÃ

.zΩGô◊G â«ÑdG ¤EG ∫ÉMôdG qó°TCG ¿CG ‹ ÊPCÉa 

:∫ƒ≤Jh É¡Ñ«ÑM ájôeÉ©dG ≈∏«d »LÉæJ Éægh

 q‹EG ∂éM É‰EG ,¥ó°üdG ≥jôW ∂é¡æe øe Éj{

.∂«dEG »éMh

 ¿CG øe ÒN ,¥ÓàdG oQƒf ÉfÉ«fi Å°†j ¿ C’h 

 .z¥GôØdG QÉæH ÉfÉÑ∏b ¥Îëj

وي�شل قي�س اإىل مكة فيéد احلéاج وهم 

يطلقون اأ�شواتهم بالتلبية, اأما هو فكان يردد 

ا�شم ليل̀`````ى. وعندما اأب�رش م̀`````ن بعيد �شواد 

الكعبة, امتالأ �شواد عيني¬ نورا, وتذكر جمال 

ليلى, فاأطلق من حرق̀`````ة ال�شوق �شيحة, Kم 

اأخذ بالطوا± ح̀`````ول البيت, طامعاk بو�شال 

قمر احلبيب, ويتعلqق املéنون باأ�شتار الكعبة 

وهو يدعو:

 ádÓM Éjh ,ÜÉé◊G Iƒgõe Éj ,QóÿG áHQ Éj{ 

QGöS C’G äÉ≤∏M ó≤Y

 ¥ƒ°S äó°ùc ∂Hh ,Üô©dG ájófCG ÚH ∂fÉµe 

.zºé©dG πc

ويتوب قي�س اإىل رب¬, ويقول:

 ,Üô©dGh ºé©dG ∂«dEG º¡gƒLh ‹ƒj øe Éj{

,∂«dEG ¥ƒ°ûdG øe iôµ°S É©«ªL º¡MGhQCGh

 »ØFÉë°U π°ùZCGh ,A»°T πc øY »¡Lh ±öUCG 

 øeh ,≈∏«d ¬Lh iƒg øe ’EG ,ΩÓc πc øe

.É¡«dEG ¥ƒ°ûdG äGAGóf

.ódÉÿG »°û«Y õæch ,»MhQ πeCG PÓe ≈∏«∏a 

 »Ñ∏b óéj É¡æeh ,ÉgQƒf »æ«Y óªà°ùJ É¡æe 

.QGô≤dG nìhQ »æ°†ŸG

 ,≥°û©dG º°ùL ìhQh ,∫Éª÷G áj’h áµ p∏ ne »g 

.Öfi πc ájÉZ

 ìhôdG »g âeGO Éeh ,óÑY ÉfCÉa áµ∏e âeGO Éeh 

.»M É¡H ÉfCÉa

 ‘ QÉªãdG ™fÉj IQƒcÉHh ,IÉ«◊G ìÉÑ°üe ≈∏«dh 

 ,â«e ƒ¡a É¡H »ëj ⁄ øe πµa .πe C’G ¿Éà°ùH

 OQÉH ƒ¡a ¥ƒ°ûdG IQGôM ¬æe √ oô r© nj ⁄ øe πch

.Ö∏≤dG

 øY êôNh ,óMGh …CGQ ≈∏Y ¬∏c ⁄É©dG ¿CG ƒdh 

 , kÉfPCG ºgÒYCG ¿CG É°TÉëa ,É¡d AÉaƒdG IóYÉb

.zá¶◊ ÉgÉ°ùfCG ¿CG É°TÉMh

أو بع†س رواياتها  أ من¶وم̀`````ة ن¶امي ا تبدا

Ãقدم̀`````ة يف مناج̀`````اة اهلل وم̀`````دì الر�شول 
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)�س( Kم التغني باÿمرة الروحية وا�شتعادة 

ذكرi من ق†ش̀`````وا من اÿالن, Kم ياأتي على 

ذك̀`````ر مل∂ ينé̀`````ب ولداk ا�شم̀`````¬ قي�س ير�شل¬ 

̀`````اب للدرا�شة عندم̀`````ا يكرب فيلتقي  sاإىل الكت

في̀`````¬ بليلى فيع�شقها حت̀`````ى ي�شيب¬ اجلنون, 

وعندما يخطبها ل¬ والد√ يرف†س والد ليلى 

ويقول ل¬: ابن∂ ‹نون فا�شغل نف�ش∂ بطلب 

�شفائ̀`````¬ قبل اأن تطلب ل̀`````¬ قرينة. وهنا يهيم 

أبو√  قي�س يف ال�شحارi واجلب̀`````ال, فياأخذ√ ا

للحè ل�شفائ̀`````¬ لكن¬ يعود يائ�شاk. وقي�س عند 

ن¶امي يوDمن بالقدر, وهذا الع�شق هو قدر√, 

وكان علي¬ اأن يخ†شع للقدر, وعندما ين�شح¬ 

والد√ ووالدت¬ بال�شرب يقول:

.¬dÉªc êhCG øY Ω oô nj ⁄ oôª≤dG uÒ oN ƒd

أم̀`````ا ليلى فق̀`````د حر�شت عل̀`````ى الكتمان  ا

 z¿ÉNO ’h É¡d Aƒ```°V ’ QÉæH ¥Î–{ :وكانت

واأما قي�س فاإن¬ عندم̀`````ا منع¬ اأهل ليلى من 

القرتاب من خيام ليلى وترب�شوا ب¬ الدوائر 

 äGòdG ÖM ø```e π≤àfGh{ ه̀`````ام يف ال�شحراء

 ø```Y Oô```éàdG ô```ªîH π```ªKh ¢```ùØædG Oƒ```«bh

.zIOÉŸG

 وعندم̀`````ا �شاه̀`````د ابن �ش̀`````الم ليلى راآها 

أبيها,  آي̀`````ة يف احل�شن واجلمال فخطبها من ا ا

وهن̀`````ا جاء املل∂ نوفل وطل̀`````ب الو�شاطة بني 

قي�س وليلى وهددهم باحلرب فرف†س اأهلها 

ووقعت احل̀`````رب وانت�رش فيه̀`````ا املل∂ نوفل 

وجاء√ وال̀`````د ليلى وعر�س علي¬ اأن يقتل¬ ول 

يلحق ب¬ عار هذا الزواج, وهنا تراجع املل∂ 

.kكن اأن يكون ق�رشياÁ فالزواج ل

تا√ املéنون وعندما دعا√ اأهل¬ للعودة اإىل 

البيت قال: 

 Ò°üj ÓÄd áLÉ◊G øe Qôëàj ¿CG AôŸG ≈∏Y{

,¿É°ùf EÓd kGóÑY

 ∂d ôgódG ¿É£∏°S öüj ógõdG ⁄ÉY ‘ ¢û©a

zkGóÑY

طلبت ليل̀`````ى اأن تلتقي املéنون ذات مرة 

وملا التقاها وجدت¬ وقد اأقبل اإليها مع قطيع 

من وحو�س ال�شحراء وقال: 

 π«MôdG ∫ƒÑW ¥OCG ∂ØfCG ’ GòfCG Ég{

 AÉ°ùe âÑW :á∏FÉb »æ«YOƒJ Óa

 zAÉ°ùe Ö«£j ’ ∂fhóÑa

اk من ال�شم�س قال:  qأت¬ م�شود وملا را

 ÉfCÉa Gò¡dh ,∂dÉªL ¤EG kÉbƒ°T ¥ÎëŸ ÊEG{

 z∂dÉN πãe Oƒ°SCG

وقد قال ذات مرة ل�شاب حاول اأن يثني¬ 

عما هو في¬: 

 »æfEG πH ,iƒ¡dG ™jöU ÊCGh πªK ÊCG ø¶J ’{

,≥°û©dG áµ∏‡ ó«°S

 ,äGƒ¡°ûdG á≤HQh IOÉŸG ÜÉÑ°SCG øe äOôŒ 

 ¥ƒ°S äOQ nh nh ,¢ùØædG ÜÉ°ThCG øe â°ü∏îJh

.zIó°SÉc »gh iƒ¡dG
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ويف ق�شة ن¶امي ‚د قي�شاk يناجي ليلى 

يف وحدت¬ فيقول:

»∏X ÒZ »JóMh ‘ ‹ ≥«aQ ’

 s»∏Y π¶dG ¿ƒµj ¿CG á«°ûN »∏X πFÉ°SCG ødh

 kÉÑ«bQ

ا�شتعذب قي�س العذاب, واإذا كان املéنون 

يف الروايات العربية يخاطب الطري واحليوان 

وال¶الل واجلماد فاإن¬ يف الق�شة الفار�شية 

حا�شي�س حتى  يوDن�شنها وي�شاركها وت�شارك¬ الأ

اإن¬ ليزجر �شياداk كي يطلق غزالة وقعت يف 

�شباك¬.

مات زوج ليلى م̀`````ن القهر فاأر�شلت ليلى 

 ,kرب فبك̀`````ى و�شح̀`````∂ طربا`````̀ÿاإىل قي�̀`````س با

ومر�ش̀`````ت ليلى مر�س امل̀`````وت واأو�شت اأمها 

نها �شت�شبق¬ اإىل  اأن Œلوه̀`````ا عرو�شاk لقي�س لأ

خرة, وجاء قي�س اإىل قرب ليلى ولزم¬ حتى  الآ

 íمات فوق¬, ومل يدر ب¬ اأحد اإل عندما اأ�شب

ع¶اماk فوارو√ الiÌ بéانب ليال√.

وتتاب̀`````ع املن¶ومة احلكاي̀`````ة فتاأتي على 

أن¬ راأi يف املنام  ق�شة زيد �شاحب قي�̀`````س وا

ملnكاk يطلع¬ على اأهل اجلنة وملكني يف ‹ل�س 

طرب هم̀`````ا قي�̀`````س وليلى ي̀`````روي كل واحد 

 Ìخر ق�شت¬, ومعهما كهل يتعهدهما وين لالآ

فوقهما الذهب,, وملا ا�شتيقß زيد من النوم 

روi للنا�̀`````س هذا احللم واأخربهم باأمر قي�س 

ومغزi هذا احللم ودللت¬: 

 øe ⁄É©dG Gòg ‘ äGò∏dG ¤EG øcôj ’ ≈àM

ôN B’G ⁄É©dG ‘ ¬fÉµe ¤EG ƒfôj

 ƒg ôN B’G ⁄É©dGh ,¿Gƒ¡dGh AÉæØdG ⁄ÉY Gò¡a

AÉ≤ÑdGh AÉØ°üdG ⁄ÉY

يف ختام الق�شة يقول ن¶امي:

 πc QôëàJ ≈àM ≥°û©dG ¢Só≤d ∂°ùØf º∏°SCG

∂JGP øe QôëàdG

 øY kGó«©H §≤°ùJ ’ ≈àM º¡°ùdÉc ≥∏£fGh

±ó¡dG

وباملقارن̀`````ة فاإن Kمة فرقاk كبرياk يف تناول 

دبني العربي والفار�شي,  ق�شة املéنون بني الأ

 Ëفالعرب اهتموا بالرواية وم�شادرها وتقد

ماأKوراتها كما �شمعوه̀`````ا من الرواة من غري 

أنهم قدموها كمادة  اأن يتدخلوا فيها, Ãعنى ا

خام, اأما الفر�س فقد اهتموا باجلانب الفني 

Kارة وترك̀`````وا العنان ÿيالهم  بداعي وبالإ الإ

واأفكارهم م�شتلهم̀`````ني خواطرهم يف تن¶يم 

أل�شنة  راء على ا فكار وعر�̀`````س الآ احلوار والأ

أنهم قربوا الق�شة من  اأبطال الق�شة, كم̀`````ا ا

بيÄتهم وع�رشه̀`````م فقي�س وليل̀`````ى يéتمعان 

أح̀`````د الكتاتيب كتلميذين يف العا�رشة من  يف ا

عمرهما ليتعلما, وقي�س يهيم يف جبال ‚د 

املك�شوة بالثلوج كما جاء يف ن�س هاتفي.

 kدب الفار�شي كانت الق�شة ف†شاء ويف الأ

رحب̀`````اk للتاأمل و–رير النف�̀`````س والتفكري يف 

اهلل, فلم يكن قي�س يف ال�شحراء يائ�شاk واإ‰ا 
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كان م�شافراk نحو املحبوب )اهلل( عرب القلب 

أم̀`````ا ليل̀`````ى يف الوا�شطة يف هذ√  وال�شع̀`````ور, ا

الرحلة الروحية, فقي�س مل يكن ‹نوناk واإ‰ا 

يبحث عن اليقني, ولهذا 
k
كان عابداk زاه̀`````دا 

فهو ل يريد اأن ي�شفى من الع�شق.

 ,¿ƒ```æéŸGh ≈```∏«d á```°üb »```ØJÉg ∫hÉ```æJh

وهو عبد اهلل هاتفي بن اأخت عبد الرحمن 

اجلام̀`````ي وكان �شاعراk جيداk يف ن¶م املثنوي 

بعد خال¬ ول¬ على ‰ط موDلفات خال¬ )هفت 

من¶̀`````ر( وكان خال¬ عب̀`````د الرحمن �شاحب 

 kراKهف̀`````ت <يك̀`````ر( ولك̀`````ن هاتف̀`````ي كان متاأ(

بن¶ام̀`````ي اأكÌ من تاأKر√ بخال¬ اجلامي, ومن 

جمل̀`````ة ما جاء ب¬ من جديد يف ن¶م¬ لق�شة 

نq قي�شاk منذ طفولت¬ مل يكن 
أ ليلى واملéن̀`````ون ا

ي�شرتيí م̀`````ع مربيت¬ فهو دائم البكاء وهي ل 

أة  تعل̀`````م �شبباk لبكائ¬, حتى حملت̀`````¬ يوماk امرا

ح�شن̀`````اء بارعة اجلمال, فكفq ع̀`````ن البكاء, 

وتعل̀`````ق به̀`````ا, ورف†̀`````س الع̀`````ودة اإىل اأح†شان 

أن¬ عل̀`````ى الرغم من  مربيت¬ فع̀`````ر± النا�س ا

�شغ̀`````ر√ ي�شرتيí اإىل الوج¬ اجلميل وال�شوت 

أن¬ �شيéن من  الدافÅ, وتنباأ كل م̀`````ن عرف¬ ا

احلبq حني يكرب وهكذا كان.

خر ال̀`````ذي تناول الق�شة  اأما ال�شاعر الآ

�ش̀`````ل الهندي املولد  فه̀`````و ال�شاعر الرتكي الأ

والن�شاأة اأمري خ�̀`````رشو الدهلوي, الذي هرب 

وال̀`````د√ يف فرتة غزو جنكيز خان املغو›, من 

بلï اإىل الهند.

 ول̀`````د اأمري خ�رشو يف الهند يف فرتة حكم 

الغزنويني للهند حيث انت�رشت اللغة الفار�شية 

انت�ش̀`````اراk وا�شعاk فكانت لغة اأدب وكتابة وكان 

آنذا∑ هو اأمري خ�رشو الدهلوي  أبر´ ال�شعراء ا ا

يرانيني, وكثري  وكان يح̀`````ذو حذو ال�شعراء الإ

عéاب ب�شعدي, وتربط¬ ب¬ �شداقة متينة.  الإ

حت̀`````ى اإنq �شعدي رحل لزيارت¬ من فار�س اإىل 

دهل̀`````ي وكان خ�رشو يع̀`````د نف�ش¬ اأحد تالميذ 

�شعدي.

خبار  اخت�̀`````رش اأمري خ�رشو كث̀`````رياk من الأ

دب العربي, واأ�شا± كثرياk من  املروي̀`````ة يف الأ

خبار التاريخية  خيال¬ وحرq± كثرياk م̀`````ن الأ

ث ال�شاعر عن  qمل يتحد kعن حقيقته̀`````ا, فمثال

زواج ليلى بورد ولك̀`````ن جعل قي�شاk هو الذي 

يت̀`````زوج. وجعل ليلى مت̀`````وت قبل قي�س وهي 

أبلغت كذب̀`````اk اأن قي�شاk قد مات,  عذراء حني ا

أKرها. وق̀`````د اهتم  وÁ̀`````وت املéنون عل̀`````ى ا

ال�شاعر ب�شياغ̀`````ة الق�شة وبنائها الفني من 

أك̀`````Ì من اهتمام¬  حداث, ا جدي̀`````د, و�رشد الأ

بتحميلها باملعاين ال�شوفية.

ل �ش∂ اأن ال�شاعرين اأمري خ�رشو وهاتفي 

قد �شارا على غرار ن¶امي ونهé¬ يف ترتيب 

ح̀`````داث وكان تقليدهما وا�شح̀`````اk فبدوا  الأ

�شل العربي عك�س  وكاأنهما مل يرجع̀`````ا اإىل الأ
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 »eÉ÷G ø```ªMôdG óÑY ø```jódG Qƒ```f ال�شاعر

 É```ëf ó```≤a z¿ƒ```æéŸGh ≈```∏«d{ ¬```àeƒ¶æe ‘

 kوبدا يف عمل¬ مبدعا , kÉ«aƒ°U kGƒëf á```°ü≤dÉH

�شل العربي فتاأKر ب¬, كما  حني رج̀`````ع اإىل الأ

رجع اإىل اأعمال من �شبق¬ من �شعراء الفر�س 

 ,kأي†شا – ومن بينه̀`````م ن¶امي – فتاأKر به̀`````ا ا

�شالة  لكن عمل¬ ينطوي على قدر كبري من الأ

د,ول¬  uأ�شلوب¬ املكتن̀`````ز املتفر ب̀`````دا´, فل̀`````¬ ا والإ

بداعي̀`````ة يف العمل, ول¬ اأفكار√  �شخ�شيت¬ الإ

اÿا�ش̀`````ة يف الفل�شفة والت�ش̀`````و± وخا�شة 

أن̀`````¬ اإمام الطريق̀`````ة النق�شبندية وقد بلغت  وا

ال�شبغة ال�شوفية عند اجلامي اأق�شاها, ومل 

يكن ‹رد راوية يحك̀`````ي للقارÇ اأخبار ليلى 

واملéنون, بل كان مفكراk يحاول اأن ينفذ من 

بطال وقد �شاق  وراء احلوادت اإىل نف�شية الأ

آراء الت�شو± على ل�شان املéنون.  كثرياk من ا

ويف ه̀`````ذ√ الق�شة ف�ش̀`````ل عنوان¬: }قد وجد 

 qبني في¬ اأن احلب zنون طري̀`````ق احلقيقةéامل

لهي, وهذ√  ن�شاين ه̀`````و طريق للح̀`````بq الإ الإ

 iخر الفك̀`````رة ترتدد عن̀`````د√ يف من¶ومات¬ الأ

أب�شالz و}ق�شة يو�شف  مثل}ق�شة �شالمان وا

وزليخاz فهو يعيد با�شتمرار تقرير الن¶رية 

لهي واجلمال  ال�شوفية: ن¶ري̀`````ة اجلمال الإ

الدنيوي.

»cÎdG ÜO C’G ‘ ¿ƒæéŸGh ≈∏«d

ح¶ي̀`````ت ق�شة ليلى واملéن̀`````ون باإعéاب 

ت̀`````را∑ والذين يكتبون  واهتم̀`````ام ال�شعراء الأ

 kذرية, اإم̀`````ا تقليدا
أو الآ �شلي̀`````ة ا بالرتكي̀`````ة الأ

أو للتعبري ع̀`````ن املواجد  مل̀`````ن تناولها قبله̀`````م ا

ال�شوفية, ون�شاد±  الروحية والف†ش̀`````اءات 

ول مرة ب�شكل حكاية  ق�شة ليلى واملéنون لأ

متثيلي̀`````ة يف م�شنفات كل�شهرi وعا�شق با�شا 

وقد اتخذا م̀`````ن اأحداKها و�شخ�شياتها وعاء 

لهي انطالقاk من معاين  للتعبري عن احلب الإ

ن�شاين الذي –مل¬ الق�شة العربية,  احلب الإ

لت�شبí ‹ازاk للو�شول اإىل مقامات واأحوال 

املت�شوفة, وقد ن¶م كل�شهرi من هذ√ الق�شة 

ف�شال زهاء ت�شع̀`````ة و�شبعني بيتاk اأ�شيف اإىل 

ألف¬ يف  نهاي̀`````ة م�شنف¬ منطق الط̀`````ري الذي ا

 kني بيتاKالK شنة 1313, واأ�شا± عا�شق با�شا�

اإىل نهاي̀`````ة م�شنف¬ غريب نام̀`````¬ والذي اأ” 

تاأليف¬ يف �شنة 1312.

دب الرتك̀`````ي  ح̀`````وا› 29 �شاع̀`````راk يف الأ

ن¶موا ق�شة ليلى واملéنون ومنهم:

 اأدرنلي �شاه̀`````دي )?- 1482(: وهو من 

حمبي املولوية ومري̀`````دي الن�شاطية, ولد يف 

مدينة اأدرن¬, وكان كاتباk ل�شلطان جم وتويف 

�شن̀`````ة 1482. وكتب م�شنف̀`````¬ ليلى واملéنون 

�شن̀`````ة 1478 وعدد �شفحات̀`````¬ 171 �شفحة 

أبيات̀`````¬ 6446 بيتاk, وه̀`````ي من اأطول  وعدد ا
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امل�شنفات يف مو�شو´ ق�شة ليلى واملéنون. 

خرية  وبه�شتي اأحمد �شنان: ولد يف الفرتة الأ

م̀`````ن عهد �شلط̀`````ان حممد الف̀`````ا— ومن اأهم 

م�شنفات̀`````¬ ليل̀`````ى واملéن̀`````ون flطوط̀`````ة يف 

 iمكتب̀`````ة جامعة ا�شتانبول. وحمد اهلل حمد

)1449- 1503(: وم�شنف̀`````¬ ليلى واملéنون 

كتب̀`````¬ يف �شن̀`````ة )1499- 1500( –ت تاأKري 

جام̀`````ي وعل̀`````ى منوال̀`````¬, وعلي �ش̀`````ري نوائي 

دب  )1441- 1501(: وهو من كبار �شعراء الأ

الرتكي اجلغتائي, ولد يف مدينة هرات

أي†ش̀`````اk �شالí ج̀`````الل زادة )?-   ومنه̀`````م ا

1556( وخليف̀`````ة ديار بكري )?-1572( وقد 

ن¶م¬ على من̀`````وال هاتف̀`````ي وعندليب: نور 

حممد غري̀`````ب )1712-1780(: وهو �شاعر 

توركم̀`````اين ولد �شن̀`````ة 1712 وت̀`````ويف حوا› 

�شن̀`````ة 1780, ل¬ )ليلى واملéن̀`````ون( و)يو�شف 

وزليخ̀`````ا(. وق̀`````د ا�شتند يف كتاب̀`````ة موا�شيع 

دبيني اإىل الرتاث ال�شعبي  Kري̀`````ن الأ هذين الأ

دب الكال�شيكي, وغريهم. واإىل الأ

أ�شهر من ن¶م هذ√ الق�شة هو  عل̀`````ى اأن ا

ال�شاعر ف†ش̀`````و› )?- 1556( ويعد ف†شو› 

دب الرتكي, وا�شم¬ حممد  قمة عالي̀`````ة يف الأ

ب̀`````ن �شليمان, اأما ف†ش̀`````و› فا�شم¬ ال�شعري, 

ول̀`````د ف†شو› يف الع̀`````راق, وق†شى حيات¬ يف 

مدين̀`````ة بغ̀`````داد, وكانت بالغت̀`````¬ يف العربية 

والفار�شي̀`````ة ل تقل ع̀`````ن بالغت¬ يف الرتكية. 

ت̀`````را∑ الغربيني يف  وقد ط̀`````ار �شيت¬ اإىل الأ

الق�شطنطينية, وبل≠ اأمر√ م�شامع }ال�شلطان 

 .kمنت¶ما kفاأكرم¬ ورتب ل̀`````¬ معا�شا zشليمان�

ذرية.  أ�شعار√ الرتكية الآ وي�شتخدم ف†شو› يف ا

ن¶م ف†شوىل ق�شت¬ على وزن الهزج كما فعل 

ن¶امي, ولغت̀`````¬ الرتكية متاأKرة اإىل حد بعيد 

 kبالفار�شي̀`````ة, وتعد من¶ومة ف†ش̀`````و› جوابا

ملن¶ومة ن¶امي. واجلواب كلمة ا�شطالحية 

تقاب̀`````ل النقائ†س يف ال�شع̀`````ر العربي, ولكنها 

�شاع̀`````ت بني ال̀`````رت∑ والفر�̀`````س, ويق�شد بها 

اأن ين¶̀`````م ال�شاعر املتاأخر يف املو�شو´ نف�ش¬ 

ال̀`````ذي ن¶م في¬ ال�شاعر املتقدم وعلى الوزن 

نف�ش̀`````¬, ول ي†شيف ف†شو› جديداk من عند√ 

على من¶وم̀`````ة ن¶امي, لكن ن¶رت¬ اإىل ليلى 

flتلفة فهي كاأي فتاة تتقلب يف اأحوال نف�شية 

flتلفة كالفرì, واحلزن, واحلب, ‡ا جعل 

�شورتها اأكÌ حيوي̀`````ة وواقعية. كما اختلفت 

أي†ش̀`````اk �شخ�شية املéنون لدي¬ فهو ل ي�شور√  ا

يائ�شاk مت�شائما واإ‰ا يرفع¬ اإىل درجة عالية 

.kكامال kيف الت�شو± فيقدم¬ لنا اإن�شانا

وي�شوqر احلب الب�̀`````رشي بني قي�س وليلى 

لهي, فق�شة هذا احلب عند√  رمزاk للحب الإ

 kمو�شوعا íن�شاين لت�شب تنتقل من معناها الإ

‹ازياk للو�شول ب¬ اإىل فكرة اأخرi ت�شوفية 

أ�شمى. اأرفع وا

وقد تاأKر بن¶امي بعدم اللتزام بو�شف 
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البيÄة العربية ال�شحراوية التي Œري فيها 

أح̀`````داث الق�شة, فÔا√ ي�ش̀`````ف ال�شحابة يف  ا

الربي̀`````ع باأنه̀`````ا ترمي الرباع̀`````م يف احلديقة 

باأحéار من ب̀`````رد, ويتحدث عن رياì ال�شتاء 

العنيف̀`````ة التي ت†̀`````رشب احلديق̀`````ة بالنبال, 

والري̀`````اì بربودتها القا�شية –̀`````ول املاء اإىل 

Kلوج.

وي�ش̀`````ف ف†ش̀`````و› يف من¶ومت¬ املéنون 

وقد راأi غزالk يقع يف �شبكة ال�شياد, فم�س 

ن عيني¬ ذكرتا√  أوت̀`````ار قلب̀`````¬ لأ ه̀`````ذا املن¶ر ا

أ�شري  بعيني ليل̀`````ى, وكان يراقب الغزال وهو ا

 ,kيف �شبكة ال�شياد فال يطيق الوقو± �شاكنا

فيتقدم م̀`````ن ال�شياد لريحم ه̀`````ذا احليوان 

البائ�س, وياأخذ يف مالطفت̀`````¬ والتو�شل اإلي¬ 

ولكن التو�شل والتلطف ل يéدي مع ال�شياد 

�شيÄاk فياأخذ يف التهديد والتوعد اإذا ارتكب 

أق̀`````دم على ذب̀`````í الغ̀`````زال, ولكن  جرÁ̀`````ة وا

ال�شياد يرف†س التهديد كما رف†س الرجاء. 

ويقدم املéن̀`````ون اإىل ال�شياد ما يعو�ش¬ عن¬ 

أخ̀`````رياk اإطالق �رشاح̀`````¬ فيقفز  حت̀`````ى يقبل ا

الغزال منطلقاk من ال�شبكة يف غاية ال�شعادة 

ل ي�شدق بالنé̀`````اة, فينادي¬ قي�س, ويتحدث 

بéمال¬, ويدعو√ اأن يحل مع¬ يف ماأوا√, واأن 

أني�شاk ورفيقاk. فلما  ي�رشك¬ مقام¬, ويكون ل¬ ا

مان قبل دعوت¬. وكان يقيم  اأح�س الغزال الأ

أق̀`````ام ويخرج مع¬ اإىل ال�شحراء اإذا  مع¬ اإذا ا

خرج.

…RGÒ°ûdG …ó©°S π«JGôJ

�س �شعدي ملو�ش̀`````و´ ليلى واملéنون  qخ�ش

قطعتني يف كتابي¬, ب�شتان وكل�شتان اأي رو�شة 

وىل فرتجمتها: الورد, اأما القطعة الأ

أيها املéنون الطيب  قال رجل للمéنون, ا

Kر, م̀`````اذا حدث ل∂ حت̀`````ى مل تعد –†رش  الأ

أ�ش∂  , هل برحت �ش̀`````ورة الع�شق را
q
اإىل احل̀`````ي

وزايل∂ خيالها, ف̀`````ال يبقى يف قلبها ل∂ من 

. وقد ترجمها اإىل العربية الدكتور عبا�س  qحب

دب املقارن يف  أ�شت̀`````اذ الأ العبا�ش̀`````ي الطائي ا

جامعة طهران:

Ú∏FÉ°ùdG o¢†©H n¿ƒæéŸG ∫CÉ°S

Ú◊ »◊G ‘ oö† r– ’ ⁄

∫É«ÿG ¿CG ΩCG qÖ◊G â«°ùf πg

∫GRh Gòg Éj ∑Ó«d øY ÆGR

ΩÓµdG Gòg øe ¿ƒæéŸG ≈µÑa

ΩÓŸG Gòg Éj :∫Éb »æY q∞c

íjôL »æ°†e ™Lƒe »Ñ∏b ¿EG

í«∏e Éj kÉë∏e ìôé∏d OõJ ’

Ö«Ñ◊G n¿Gƒ∏°S ó©ÑdG Gòg ¢ù«d

Ö«Ñ£dÉc kAGhO ôé¡dG ‘ qπY

≥«aôdG óæY Êôc rò nJ ’ ∫Éb

≥«∏j ’ »Ñ«Ñ◊ …ôcP ¿EG
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يف القطع̀`````ة الثانية التي جاء بها �شعدي 

أح̀`````د امللو∑ �شمع  يف كتاب̀`````¬ )كل�شت̀`````ان( اأن ا

حديث ليلى واملéنون وكيف ا�شطربت حال¬ 

واأفلت من يد√ زم̀`````ام اختيار√ وهéر النا�س 

و�شك̀`````ن الفي̀`````ايف على الرغم ‡̀`````ا هو علي¬ 

من كمال يف الف†ش̀`````ل والبالغة. فاأمر املل∂ 

 :kنون, واأخذ املل∂ يلوم¬ قائالéباإح†ش̀`````ار امل

ن�شان حتى  ماذا راأيت م̀`````ن خلل يف �رش± الإ

تطبعت بخلُ̀`````ق احليوان وف†شلت تر∑ عي�س 

:kنون منتحباéامل ìدميني? ف�شا الآ

É```````̀gOGOh  ‘  »```̀æ```̀e’  ≥```̀jó```̀°```̀U  qÜQh

…Qò``̀Y  ‹  í`̀°`̀Vƒ`̀«`̀a  kÉ``̀eƒ``̀j  É``̀gô``̀j  ⁄CG

و البيت م̀`````ن �شعر �شعدي بالعربية, واإذا 

قارن̀`````ا هذا البيت بالبيتني التاليني يف ديوان 

:kنون ‚د الت�شاب¬ وا�شحاéامل

iƒ`̀¡`̀dG ø``̀e â`̀∏`̀≤`̀a ?Gò````̀g ⁄h Gƒ``dÉ``≤``a

…QòY Gƒ©ª°SG â∏b ,ˆG ∑É◊ GƒdÉ≤a

¬`̀YÉ`̀©`̀°`̀T  ≈`̀∏`̀«`̀∏`̀d  kÉ```̀¡```̀Lh  Gƒ``̀aô``̀©``̀J  ⁄CG

Qó`̀Ñ`̀dGh  ¢ùª°ûdG  ø`̀Y  »æ¨j  äRô``̀H  GPEG

أراد املل̀`````∂ اأن يرi ليلى عن قربm فاأمر  وا

به̀`````ا, فاأح†رشوه̀`````ا, وملا مثل̀`````ت اأمام¬ راآها 

أة �شديدة ال�شمرة نحيلة واأدر∑ املéنون  امرا

بفرا�شت̀`````¬ ما مرq بخاطر املل̀`````∂ فقال ل¬: يا 

أيها املل∂ يéب اأن تن¶ر اإىل ليلى من حماجر  ا

عني املéنون.

وهكذا ف̀`````اإن �شعدي ال�شريازي كان ين¶ر 

اإىل ق�شة ‹نون ليلى بن¶ر ال�شويف الغارق 

يف اأ�رشار احلب واجلمال واملعرفة, اأما ليلى 

نq جمال اÿالق قد 
فهي قد�شية اجلمال, كاأ

Œلى فيها.

..kاأخريا

ما الذي جعل م̀`````ن ق�شة ليلى واملéنون 

مو�شوع̀`````اk خالداk, وغدي̀`````راk ل ين†شب معين¬ 

للمبدعني? 

لق̀`````د اأ�شبí املéن̀`````ون رم̀`````زاk يف الع�شق 

والت�شو± وعذوبة العذاب. واأ�شبحت ليلى 

درب̀`````اk لل�شال̀`````∂ ال�شويف, واأ‰وذج̀`````اk للحب 

ال  sم̀`````ال الكلي. و�شكéامل�شتحي̀`````ل, و�شورة لل

 ń مع̀`````اk, يف ال�شوق واللق̀`````اء والتنائ̀`````ي, اإيقا

احلي̀`````اة, املمتدة ما بني احلل̀`````م والواقع, يف 

يوتوبيا من�شودة م�شتحيلة.

اأحمد �شوقي, م�رشحية ‹نون ليلى.  -

غاين م2, املكتبة العلمية. �شفهاين, الأ أبو الفرج الأ ا  -

اأراغون, ‹نون اإيل�شا.  -

QOÉ°üŸG
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دب الرتكي. جوبان اأوÿان, ليلى واملéنون يف الأ  -

�شعدي ال�شريازي, ت: حممد الفراتي رو�شة الورد )كل�شتان(.   -

�شالì عبد ال�شبور, م�رشحية ليلى واملéنون.  -

دب املقارن. ط¬ ندا, الأ  -

دب املقارن. عبد الواحد وايف, مباحث يف الأ  -

Iran Arabic radio .دبني العربي والفار�شي عبا�س العبا�شي الطائي, درا�شات مقارنة بني الأ  -

حممد غنيمي هالل, احلياة العاطفية بني العذرية وال�شوفية.  -

دب الفار�شي منذ ع�رش اجلامي وحتى يومنا هذا, ت:ب�شام ربابعة. حممد ر�شا �شفيعي, الأ  -

يرانيني وترجماتها العربية. املن¶ومات الفار�شية لل�شعراء الإ  -

¥µ
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و�شاط الثقافية العاملية Ãرور  م̀`````ع نهاية العام الفائت 2010م احتفلت الأ

مÄة عام على ولدة الكاتب الفرن�شي }جان جيني¬z الذي يُعد اأغرب �شخ�شية 

ن�شان  دب الفرن�ش̀`````ي  اإذا مل يكن يف العامل اأجمع حتى يومنا هذا. فهو الإ يف الأ

دب عرب حمطات حيات¬ املتناق†شة  الثائر واملنبوذ الذي �شق طريق¬ يف عامل الأ

واملت†شادة. وقد متت̀`````ع ومتيز Ãواقف م�شريية قلما ‚دها عند اأديب اآخر. 

ول يتéلى باملفاهيم العبثية  فهن̀`````ا∑ جانبان يف حيات¬ ل Áكن اإغفالهم̀`````ا: الأ

.…Qƒ°S ºLÎeh åMÉH

.…ójôc AÉah áfÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

 óMCG ¬«æ«L ¿ÉL IO’ƒd ájƒÄŸG iôcòdG

(1986 - 1910) ΩÉ¶©dG É°ùfôa ÜÉ qàc

Ωƒ∏°S º«gGôHEGΩƒ∏°S º«gGôHEG

❁
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فكار والقيم التي  التي اآمن بها. والثاين, بالأ

انحاز اإليه̀`````ا ودافع عنها طوال حيات¬, وهي 

ن�ش̀`````ان وحق¬ يف  أف̀`````كار متعلق̀`````ة بق†شايا الإ ا

 kاء درامياÌاحلي̀`````اة. اإن¬ �شخ�شية وا�شع̀`````ة ال

بع̀`````د اأن انعك�شت كل ال¶̀`````رو± التي عا�شها 

كل�س عنيد مت�رشد و�شاذ جن�شياk, والتي كانت 

تعبرياk عن انتزا´ حق¬ من ‹تمع مل يوفر ل¬ 

احلياة الرغيدة والعي�س الكرË- على م�شرية 

دبي. حيات¬ واإبداع¬ الأ

وخ̀`````الل  ال�شتين̀`````ات وال�شبعين̀`````ات من 

الق̀`````رن املا�شي ان�شغل  جان جيني¬ بالدفا´ 

عن العديد من الق†شايا ال�شيا�شية. ف�شاند 

K̀`````ورة الطلبة الت̀`````ي اندلع̀`````ت يف ربيع عام 

 z±1968, وعا�ش̀`````د حركة  }ب̀`````ادر ماينهو

 zملاني̀`````ة, وحركة }الفهود ال�شود الي�شارية الأ

أن¬  مريكي̀`````ة.. كما ا يف الولي̀`````ات املتحدة الأ

�شار∑ يف العديد من الت¶اهرات املناه†شة 

للعن�رشي̀`````ة. وقد تعاطف ج̀`````ان جيني¬ مع 

الق†شية الفل�شطينية التي �شنخ�شها Ãقطع 

كام̀`````ل يف اإطار بحثنا ه̀`````ذا, وهذا ما دفع¬ 

ردن  للعي�س يف املخيم̀`````ات الفل�شطينية بالأ

أ�شهر طويلة مع الفدائيني.  ولبن̀`````ان وق†شاء ا

�شري العا�شقz الذي   ومن وحي ذل∂ كتب }الأ

�شدر عق̀`````ب وفات¬ باأ�شه̀`````ر قليلة. وعندما 

غزت اإ�رشائيل  لبنان يف �شيف عام 1982, 

 kانطلق جان جيني̀`````¬ اإىل بريوت ليكتب ن�شا

بديع̀`````اk عن ‹̀`````زرة �شربا و�شاتي̀`````ال. وقبل 

وفات̀`````¬, اأو�ش̀`````ى جان جيني¬ ب̀`````اأن يدفن يف 

أك̀`````Ì من كل  املغ̀`````رب, البل̀`````د ال̀`````ذي اأحب¬ ا

خرi التي زاره̀`````ا, واأقام فيها.  البل̀`````دان الأ

ن يف املقربة امل�شيحية Ãدينة  وهو يرقد الآ

}العراي�̀`````سz الواقعة على  بع̀`````د �شتني كيلو 

مرتاk جن̀`````وب طنéة. هكذا كانت حياة ذل∂ 

 øµJ ⁄ á«FôŸG »JÉ«M{ :الذي ق̀`````ال ذات يوم

 .zájDhôdG øY kGó«L áHƒéfi äGôµæJ iƒ°S

و�شمن هذا ال�شياق يعترب جيني¬ الكاتب 

أو�شاط  أKار بحق جدلk كبرياk يف ا الوحيد الذي ا

املثقفني الفرن�شيني ح̀`````ول املوا�شفات التي 

Áكن اأن تُن�شب اإلي¬. بع†شهم من و�شف¬ باأن¬ 

, ورعديد, و�ش̀`````اذ جن�شياk, لكن¬ ل يخلو  qل�س

خر  أدبية وفل�شفية. والبع†س الآ من مواهب ا

ن¶ر اإلي¬ ن¶رة }القدي�̀`````سz مثل الفيل�شو± 

الوج̀`````ودي جان بول �شارتر الذي نعت¬ بعبارة 

 .z¬القدي�س جيني{

م̀`````ر اأن جيني¬ كان يéمع يف  وحقيقة الأ

�شخ�ش¬ كل هذ√ املوا�شفات التي كان يتقبل 

�شماعها بكل رحاب̀`````ة �شدر. ومع ذل∂ يبقى 

 kوروائيا kو�شاعرا kددا› kوم�رشحيا kيزا‡ kكاتبا

أ�شكال¬  م�شاك�شاk,  وحامل راية ال�رشا´ ب�شتى ا

وحيداk كما جاء اإىل هذ√ الدنيا الفانية. 

ديبة الفرن�شية  ففي مذكراتها كتب̀`````ت الأ

ال�شهرية �شيمون دوبوف̀`````وار )1986-1918( 
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تلمي̀`````ذة جان ب̀`````ول �شارت̀`````ر ورفيق̀`````ة درب¬, 

̀`````ى وجدت,  qأن أة ا واملدافع̀`````ة عن حق̀`````وق املرا

تق̀`````ول: }لقد �شمعنا ونحن يف منت�شف العام 

1944 احلديث ع̀`````ن �شاعر ‹هول من قبل 

ال̀`````راأي العام يُدعى ج̀`````ان جيني¬ بعد اأن ” 

اكت�شاف¬ م̀`````ن قبل ال�شاع̀`````ر الفرن�شي جان 

أ ل¬ ق�شيدت¬  كوكتو )1889-1963( الذي قرا

 zعدام بعن̀`````وان: }الرجل املحكوم علي̀`````¬ بالإ

 .zkب بها كثرياéواأُع

 kروفاX يف الواقع اإن ج̀`````ان جيني¬ عا�س

حياتية �شعبة للغاي̀`````ة انعك�شت بالتمام على 

دبية معاk حيث  م�ش̀`````رية حيات¬ ال�شخ�شية والأ

عا�س طفولة م†شطربة وقا�شية جعلت¬ يتنقل 

�رش التي تولت رعايت¬.  بني عدد من الأ

 äGôeÉ¨ŸGh ÖYÉ°üŸÉH áÄ«∏e IÉ«M IÒ°S

IÒãŸG

منذ البداية وحت̀`````ى النهاية, كانت حياة 

جان جيني̀`````¬ �شل�شلة من املغام̀`````رات املثرية, 

وم̀`````ن امل�شاعب واملتاعب امل†شنية. فقد ولد 

ول 1910 يف  يف ي̀`````وم الKن̀`````ني 19كان̀`````ون الأ

اأحد م�شت�شفيات باري�س. وبعد ولدت¬ ب�شبعة 

أ�شه̀`````ر, و–ديداk يوم 28متوز 1911 اأودعت¬  ا

أنها عزباء,  أم̀`````¬ التي كانت قد اأعلن̀`````ت عن ا ا

طفال  أنها تدعى }كامي جيني̀`````¬z ملéاأ لالأ وا

أKر. وعندما  واختفت من دون اأن تخلqف اأي ا

 kأنها اأ‚بت طفال توفيت عام 1919 اكت�شف ا

آخ̀`````ر من اأب ‹هول متاماk مثلما كان احلال  ا

ب  أن¬ ‹هول الأ ول. وÃا ا بالن�شبة لطفلها الأ

فقد ن�شب اإىل اأم¬ فاأ�شحى ا�شم¬ جان جيني¬. 

كان جان جيني¬ ل ي̀`````زال يف طور الر�شاعة 

مل̀`````ا احت†شنت¬ عائلة �شغ̀`````رية كانت تعي�س يف 

اإحدi القرi. كان ربq العائلة ويدعى }�شارل 

 zأم̀`````ا زوجت¬ }اوجيني ريني̀`````¬z يعمل ‚اراk. ا

فكانت تدير حم̀`````الk لبيع التب≠. ويف املدر�شة 

التي دخلها ع̀`````ام 1916 اأXهر الطفل الذي 

ُحرم منذ اأن فتí عيني¬ على العامل من حنان 

الوالدين نبوغ̀`````اk يف الدرا�شة لفت اإلي¬ ن¶ر 

معلمي̀`````¬ والبع†س من زمالئ̀`````¬ يف الدرا�شة. 

وهوDلء جميعاk �شو± يتحولون يف ما بعد اإىل 

أ�شماء  اأبطال يف روايات̀`````¬ وم�رشحيات¬ –ت ا

م�شتعارة. 

وكان جان جيني¬ قد بل≠ �شنq العا�رشة ملا 

�رش´ ي�رشق كل ما تق̀`````ع علي¬ يدا√ من اأقالم 

وم̀`````ن حمابر ومن قط̀`````ع نقدية �شغرية كانت 

العائلة التي احت†شنت¬ ت†شعها على الطاولة 

عن̀`````د مدخل البيت. وبتل̀`````∂ القطع النقدية 

كان ي�شرتي حلويات يوزعها على زمالئ¬ يف 

املدر�شة, وقد كتب فيما بعد يقول: 

أ�̀`````رشق, من دون  }يف �ش̀`````ن العا�رشة كنت ا

أنا�ش̀`````اk كن̀`````ت اأحبهم وكنت  تبكي̀`````ت �شمري  ا

أنهم فقراء. وقد انتب¬ النا�س اإىل ذل∂  اأعلم ا

أنا اأعتقد اأن كلمة  ل�س  وو�شفوين بالل�س. وا

 .zkجرحتني واأوجعتني كثريا
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 ïآنذا∑ �شو± ير�ش وKمة حادث عا�ش̀`````¬ ا

م̀`````د طويل  وه̀`````و يروي¬ على  يف الذاك̀`````رة لأ

أنا طفل �شغري  النحو الت̀`````ا›: }لقد اأدركت وا

أنتمي اإىل قرية.  أنني ا أنني ل�شت فرن�شي̀`````اk, وا ا

وق̀`````د اأدركت ذل∂ بطريق̀`````ة �شاذجة وغبية. 

يام  طلب منا املعلم يف املدر�شة  ففي اأحد الأ

 kاإن�شائيا kاأن يكت̀`````ب كل واحد منا مو�شوع̀`````ا

ي�شف في¬ بيت¬. وح̀`````دث اأن كان مو�شوعي 

جمل بني كل املوا�شيع التي  ف†شل والأ هو الأ

أ√ املعلم  ُكتب̀`````ت عن املو�شو´ املذكور. وقد قرا

ب�شوت ع̀`````الm اإلq اأن جميع التالميذ �شخروا 

مني قائلني: }لكن ه̀`````ذا البيت الذي ي�شف¬ 

أKر ذل∂  لي�̀`````س بيت¬. اإن¬ طفل لقيطz. وعلى ا

حدث ف̀`````راÆ رهيب ل̀`````دi الطالب املوهوب 

جيني¬. ويف تل∂ اللح¶ة بالذات كر√ فرن�شا. 

وفيما بعد �شو± يقول اإن¬ تقياأها!

د  qوعندم̀`````ا بل≠ �ش̀`````ن الثالثة ع�̀`````رشة, ُعم

ج̀`````ان جيني¬ يف كني�شة القري̀`````ة على اأمل اأن 

يكون كاKوليكياk مثالياk. وبعد اأن ح�شل على 

ال�شه̀`````ادة البتدائية يف الع̀`````ام نف�ش¬ بتفوق  

انقطع نهائي̀`````اk عن الدرا�ش̀`````ة, ليبداأ مرحلة 

جديدة يف حيات¬ ال�شقية. 

أم̀`````ام م�شاع̀`````ب احلي̀`````اة كان على جان  ا

أن¬ كان  جيني¬ اأن Áار�̀`````س مهناfl kتلفة غري ا

�شدقائ¬  �رشعان ما يفرq منها هارباk ومعلناk لأ

ن¬ ي̀`````ودq ال�شفر بعيداk للعي�س يف م�رش اأو يف 
أ ا

أما  اأمريكا. كان �شلوك¬ يثري حفي¶ة الكثريين. ا

 kد متعةéهو فلم يكن يعب̀`````اأ بكل ذل∂. كان ي

أو تل∂  كبرية يف قراءة الرواي̀`````ات البولي�شية ا

التي تتحدث عن مغامرات عéيبة يف اأعماق 

�شقا´ املك�شوة  البح̀`````ار واملحيطات, اأو يف الأ

بالثل̀`````وج, اأو يف �شحاري ال�رشق حيث يكتوي 

النا�̀`````س بلهب ال�شم�س. ومراتm عديدة عÌت 

ال�رشط̀`````ة على الفت̀`````ى الطائ�س يف املحطات  

ويف القط̀`````ارات وه̀`````و ل يدري م̀`````اذا يفعل 

أين ه̀`````و ذاهب. ويف عام 1925  هنا∑ واإىل ا

اأقام عن̀`````د مو�شيقي اأعمى وÃ�شاعدت¬ تعلم 

دوات املو�شيقية. غري اأن  ف̀`````نq العز± على الأ

اإقامت¬ عند√ مل تدم طويالk ب�شبب �رشقت¬ ملبل≠ 

م̀`````ا› اأهدر√ يف حفل �شوقي. بعدها وب�شبب 

ال�رشقات التي كان يقدم على ارتكابها دخل 

ال�شéن اأكÌ من مرة. ويف ال�شéن املخ�ش�س 

للفتيان الذين هم دون الثامنة ع�رشة اأم†شى 

حداث. حيث عا�س  عام̀`````ني يف اإ�شالحية لالأ

 kيف ما بعد مادة íارب مهمة �ش̀`````و± ت�شبŒ

Kناء  لكتابات¬ الروائية وال�شعرية. ويف هذ√ الأ

اأXهر جيني¬ ا�شتمتاعاk بقراءة ق�شائد ال�شاعر 

الفرن�شي )رون�شار( م�شدداk على تعلق¬ باللغة 

الفرن�شي̀`````ة الكال�شيكية, ه̀`````ذ√ اللغة النقية 

والثمينة التي كان يتعامل معها بكل عبقرية 

وموهب̀`````ة وكاأنها ال�شيف ال̀`````ذي يéب حمل¬ 

يف وج¬ هذا املéتم̀`````ع القبيí ال�شكل. وبعد 
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أُ�شتدعى اإىل خدمة  �شالحية ا خروج¬ من الإ

العل̀`````م يف عام 1929 حيث ان†شم اإىل الفيلق 

جنب̀`````ي يف اجلي�س الفرن�ش̀`````ي. ومع بداية  الأ

أُر�شل اإىل بريوت ومن هنا∑ اإىل  ع̀`````ام 1930 ا

دم�شق التي مكث فيها عاماk و�شهراk اعتربها 

أ�شعد ف̀`````رتات حيات¬.  يف مذكرات̀`````¬ اإح̀`````دi ا

و�رشع̀`````ان ما حركت يف نف�ش¬ م¶اهر القمع 

وال�شطهاد التي كان يلقاها ال�شوريون على 

ń ال�شطهاد  يد امل�شتعمر الفرن�ش̀`````ي - اأوجا

حداث بباري�س,  التي كان يلقاها يف �شéن الأ

 .kا√ ال†شعف̀`````اء تلقائيا`````̀Œ ¬فتحرك̀`````ت نف�ش

 kن¬ كان يتعل̀`````م العربية فقد كان م�شموحا ولأ

ل̀`````¬ باÿروج لي̀`````الk. وكما �̀`````رشì يف مقابلة 

�شحفي̀`````ة كان �شباب دم�شق يéدون متعة يف 

�شحبت̀`````¬ يف هذ√ الليا› وه̀`````م يéولون مع¬ 

يف اÿرائ̀`````ب التي اأحدKتها مدافع امل�شتعمر 

 kالفرن�ش̀`````ي يف اأحيائه̀`````م ال�شكني̀`````ة. ون¶را

لتعاطف̀`````¬ مع املنا�شلني ال�شوريني ” ترحيل¬ 

اإىل فرن�شا يف العام 1931 ليم†شي مدة �شهر 

نقاهة, كما عرب عن ذل∂ يف روايت¬ }العا�شق 

�ش̀`````ريz, لكن¬ مل يعد بعد ذل∂ اإىل �شورية بل  الأ

 qاإىل املغرب العربي. فف̀`````ي هذ√ الرواية عرب

جيني¬ عن كيفي̀`````ة اكت�شاف¬ للعرب ال�شوريني 

الفرن�شي  ال�شتعم̀`````ار  ون¶̀`````رة  امل†شطهدين 

ال̀`````ذي كان ين¶ر من خاللها اإىل املُ�شتnعمرين 

وكاأنه̀`````م كائن̀`````ات قا�رشة عقلي̀`````اk ل يليق بها 

ذلل, بينم̀`````ا مل يكن Áل∂  �ش̀`````وi القه̀`````ر والإ

جيني¬ �ش̀`````وi التعاطف معه̀`````م يف حني كان 

أ�شود على وج¬  ينم̀`````و يف اأعماق قلب¬ حق̀`````د ا

بالد√ ال�شتعماري. 

و عل̀`````ى هذا النح̀`````و جاء تعلق̀`````¬ بالعامل 

هل¬, وانت�شار√  العرب̀`````ي, وبثقافت¬, وحب̀`````¬ لأ

باÿ�شو�س  مرتبط  ال�شيا�شي̀`````ة  لق†شاياهم 

بتل̀`````∂ الفرتة التي اأم†شاه̀`````ا يف بالد ال�شام, 

أ�شعد الفرتات التي عا�شها  والتي كانت م̀`````ن ا

أن¬  منذ ولدت¬ وحتى ‡ات¬. واجلدير بالذكر ا

بعد الفرتة التي ق†شاها يف �شورية �شدر اأمر 

بنقل̀`````¬ اإىل املغرب العربي حتى تاريï �رشف¬ 

�شباب  من اÿدمة الع�شكرية يف عام 1933 لأ

ان†شباطية. وعندما عاد اإىل فرن�شا يف العام 

نف�ش̀`````¬ التقى ج̀`````ان جيني̀`````¬ بالكاتب الكبري 

أندري¬ جيدz ال̀`````ذي كان قد فÃ ÏوDلفات¬  }ا

يف �ش̀`````ن مبكرة. بيد اأن جيني¬  مل Áكث غري 

أ�شه̀`````ر يف باري�س. بع̀`````د اأن قرر اأن  ب†شع̀`````ة ا

ي�شافر هذ√ امل̀`````رة اإىل ليبيا. غري اأن م�رشو´ 

رحلت̀`````¬ ُمني بف�شلm ذري̀`````ع. فعند و�شول¬ اإىل 

أياماk ع�شيبة  اإ�شبانيا عر± اجلو´, واأم†شى ا

اأُجرب خالله̀`````ا على النوم يف الع̀`````راء. وكان 

علي¬ عندئذ اأن يع̀`````ود اإىل احلياة الع�شكرية 

من جدي̀`````د كمتطو´ يف اجلي�̀`````س الفرن�شي 

ليéد فيها ما Áكن اأن يبعد عن¬ �شبí اجلو´ 

والت�̀`````رشد. ويف هذ√ الفرتة, انكبq على قراءة 
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والعامليني.  الفرن�شيني  الكتqاب  كبار 

د�شتويف�شكي  الرو�شي  الكاتب  وكان 

ق̀`````رب اإىل نف�ش̀`````¬. وقد وجد يف  الأ

ق  qما عم z±خوة كارامازو رائعت¬ }الإ

والوجود.  ن�شان  والإ للحياة  مفهوم¬ 

مل يتاأقل̀`````م جيني̀`````¬ زمن̀`````اk طويالk مع 

آK̀`````ر الفرار من  احلياة الع�شكرية فا

اجلندي̀`````ة ليعي�س حي̀`````اة املت�شكعني 

وال�شعالي∂.

أKر فرار√ م̀`````ن اÿدمة  وعل̀`````ى ا

الع�شكري̀`````ة وكان ذل∂ ع̀`````ام 1936  

 kقرر جان جيني̀`````¬ اأن ي�شافر راجال

عرب اأوروبة متحا�شياk نقاط التفتي�س 

واجلمار∑. وق̀`````د ا�شتغرقت رحلت¬ 

العéيبة ه̀`````ذ√ �شنةk كاملة. وخاللها 

قط̀`````ع م�شاف̀`````ة تقدر ب̀``````8500 كيلو 

مرت. وكانت مدينة }ني�̀`````سz الفرن�شية نقطة 

انطالق̀`````¬. فبع̀`````د اأن اجت̀`````از اإيطاليا قطع 

ألبانيا, غري اأن �رشطة  درياتيكي اإىل ا البحر الأ

احلدود قادت¬ اإىل اليونان. ومن هنا∑  �شافر 

اإىل يوغ�شالفي̀`````ا حيث اأوقفت̀`````¬ ال�رشطة يف 

العا�شمة بلغ̀`````راد لتودع¬ ال�شéن ملدة �شهر. 

يطالية. ومنذ  بعدها قادت¬ اإىل احل̀`````دود الإ

ذل̀`````∂ احلني Xلq جان جيني̀`````¬ يتنقل من بلد 

 qاإىل بلد, وم̀`````ن مدينة اإىل مدينة اإىل اأن حط

أ�شهر  رحال̀`````¬ يف براÆ حيث اأم†ش̀`````ى خم�شة ا

اأعطى خالله̀`````ا درو�شاk يف اللغ̀`````ة الفرن�شية 

ل�شي̀`````دة جميلة تدعى }اآن بلوzñ. وكانت تل∂ 

نث̀`````وي الوحيد يف حيات¬.  ال�شي̀`````دة احلب الأ

أبي†سz كما كان يقول.  أن¬ كان }حباk ا غري ا

ويف بولوني̀`````ا التي و�شله̀`````ا يف ربيع عام 

أ�شبوعني يف ال�شéن.  1937, اعتُقل واأم†شى ا

أملانيا التي كانت تعي�س �شنوات  بعدها اجتاز ا

الهيé̀`````ان الن̀`````ازي, وعنها �ش̀`````و± يكتب يف 

}مذك̀`````رات ل�̀`````سz قائ̀`````الk: }اإن̀`````¬ �شعب من 

ملاين.  الل�شو�سz, ويق�شد ب¬ ال�شعب الأ

وعندما عاد جان جيني¬ اإىل باري�س عام 
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1937 ” اإحالت̀`````¬ اإىل الق†ش̀`````اء الع�شك̀`````ري 

 kبتهمة الفرار من اجلندية, الذي اأ�شدر قرارا

ب�رشف̀`````¬ من اÿدمة الع�شكرية ب�شكل نهائي 

أن¬ غري مت̀`````وازن عقلياk. فكتب  –̀`````ت حéة ا

ر�شالة اإىل }اآن بلوzñ يقول لها فيها: }�شاأنزل, 

أ�شف̀`````ا√, اإىل اجلزائ̀`````ر, والنيéر, والكونغو,  وا

 .zوبعدها �شاأنطلق اإىل اأمريكا

خ̀`````الل ال�شن̀`````وات املمت̀`````دة ب̀`````ني 1937 

و1942, عاد ج̀`````ان جيني¬ ي�رشق من جديد. 

 Ìن اأكéوب�شب̀`````ب ذل∂ تكررت اإقامت¬ يف ال�ش

من م̀`````رة. حيث كان ال�شé̀`````ن الو�شط الذي 

دبية.  تبلورت في¬ موهبة جيني¬ الأ

وكانت ال�شنة 1943, �شنة املéد وال�شهرة 

بالن�شب̀`````ة جل̀`````ان جيني̀`````¬ ال̀`````ذي كان النا�س 

يتعامل̀`````ون مع¬ حتى ذل∂ الوق̀`````ت, ك` }ل�س 

حمرت±z. فق̀`````د اطلع جان كوكت̀`````و, الكاتب 

عمال التي  الفرن�ش̀`````ي البارز على بع†̀`````س الأ

كتبها جان جيني̀`````¬ يف ال�شéن, وكان انبهار√ 

به̀`````ا كبرياk حت̀`````ى اإن¬ مل ي̀`````رتدد يف اأن ينطلق 

 kيف مقاهي باري�س و�شالوناتها معلنا kولéمت

عن مي̀`````الد كاتب فريد من نوع̀`````¬, كاتبl مل 

ي�شبق ل¬ مثيل منذ عهد ال�شاعرين: فران�شوا 

أرتور   يف القرن اÿام�̀`````س ع�رش, وا
)❁(

فيل̀`````ون

 يف القرن التا�شع ع�رش. 
)❁❁(

رامبو

øé°ùdG ⁄ÉYh ¬«æ«L

مل يدخل جيني¬ ال�شéن اأكÌ من مرة ب�شبب 

أو  �رشاحت̀`````¬ واإباحيت̀`````¬ وعالقات̀`````¬ الالذعة ا

أي¬ ب�رشاحة  أت¬ و�شéاعت¬ يف قول را ب�شبب جرا

عرب م�رشحيات¬ وق�شائ̀`````د√ و�شريت¬ الذاتية. 

ومل ي�شé̀`````ن ب�شبب دفاع¬ ع̀`````ن امل†شطهدين 

والهام�شيني والثوريني والفدائيني يف العامل, 

أو  أو ال�شيا�شي ا أو ب�شبب حرية املعتقد الديني ا ا

ن¬ �رشق كرا�شات واأقالم  الفكري, بل �ُشéن لأ

ر�شا�س وبع†س احللوi وهو يف نحو العا�رشة 

من عمر√. تنوعت �رشقات¬ كما تنوعت عوامل¬ 

اإلq اأن مواقف̀`````¬ Œا√ ما يح̀`````دث كانت Kابتة 

حتى وفات̀`````¬, وقد تفاوت̀`````ت �رشقات¬ ما بني 

�رشقة اKن̀`````ي ع�رش منديالk م̀`````ن اأحد متاجر 

أرب̀`````ع زجاجات خمر فا–ة لل�شهية  باري�س وا

أح̀`````د البارات, و�رشق̀`````ة قمي�س وقطعة  من ا

قم�ش̀`````ة. وت�شاد±  م̀`````ن احلرير وبع†̀`````س الأ

أKن̀`````اء اإقامت¬ يف اأحد فن̀`````ادق بباري�س وجود  ا

 ïللتاري kمكتب̀`````ة اأمام الفندق ف�رشق منها كتبا

وللفل�شف̀`````ة. وط̀`````ارد√ خي̀`````اط كان قد �رشق 

من¬ حزام̀`````اk م�شنوعاk م̀`````ن القما�س. وقرب 

كاتدرائية نوتردام األقى علي¬ القب†س �شاحب 

مكتبة كان قد �رشق من¬ جيني¬ اأحد موDلفات 

مار�شيل برو�ش̀`````ت. وعلى �شفا± نهر ال�شني 

التحق للعم̀`````ل يف ك�ش∂ لبيع الكتب, ومل Áر 

ألقي القب†س علي¬ ل�رشقت¬ بع†س  �شهر حتى ا
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أKر ذل∂ ال�شéن ويكتب  الكتب, ويدخل على ا

 zعدام ق�شيدت¬: }الرج̀`````ل املحكوم علي¬ بالإ

الت̀`````ي و�شفها جان كوكتو باأنها اأرو´ ما Xهر 

يف تل∂ الف̀`````رتة. وذهب كوكت̀`````و اإىل اأن هذ√ 

الق�شيدة من فرط بذاءتها غري قابلة للن�رش, 

واأن امل̀`````رء ل ي�شتطي̀`````ع مطالعتها اإل اإذا كان 

يحتمي يف flباأ بعيداk عن اأن¶ار النا�س. Kم 

اأعاد قراءتها للمرة الثانية وعندئذ اقتنع بها 

واأو�شى اأحد النا�رشين الباري�شيني بطباعتها 

 .kاإن جيني¬ طفل و‹نون يف اآن معا{ :kقائ̀`````ال

دب بالن�شبة  جيني¬ قنبل̀`````ة موقوتة يف عامل الأ

› فاإن كتاب جيني¬ Áث̀`````ل اأكرب حدث اأدبي 

.zيف ع�رشنا

وعندم̀`````ا وقف جان جيني¬ اأمام القا�شي 

يف العام 1944 ب�شب̀`````ب �رشقت¬ لطبعة نادرة 

لديوان ال�شاع̀`````ر الفرن�شي  فرلني: }حفالت 

Xريف̀`````ةFetesgalants z ق̀`````ال املحام̀`````ي 

أيها  ال̀`````ذي كلف¬ جان كوكتو بالدف̀`````ا´ عن¬: }ا

أنتم –اكمون واح̀`````داk من اأع¶م  الق†ش̀`````اة! ا

 .z!اب الفرن�شيني يف الع�̀`````رش احلديث`````̀ qالكت

وهك̀`````ذا تراجعت املحكمة ع̀`````ن احلكم على 

 .kطويال kن زمناéجان جيني¬ بال�ش

مل يقل ج̀`````ان كوكتو اإن جيني¬ كاتب فريد 

من نوع¬ Áث̀`````ل اأكرب حدث اأدبي يف ع�رشنا 

من ف̀`````راÆ وادعاء. لقد كان اللقاء بينهما يف 

أب̀`````دi كوكتو اإعéاب¬ بهذ√  عام 1943 حيث ا

الق�شيدة. ولعل هذا اللقاء يُعد من املنعطفات 

دبي̀`````ة الوا�شحة يف حياة جيني¬, اإذ �شاهم  الأ

كثرياk يف تخفيف حدة القر± الذي �شعر ب¬ 

جيني¬ جراء ما كتب عن¬ الفيل�شو± الفرن�شي 

جان بول �شارتر قبل ذل∂ بوقت ق�شري. ففي 

كتاب̀`````¬ }القدي�س جيني¬z,  كتب �شارتر يقول: 

}اإذا كان جيني̀`````¬ قد حدد عاملني متعار�شني 

ومتعادلني هما ع̀`````امل ال�رش وعامل اÿري, فاإن 

كال العامل̀`````ني قد دفعا√ نح̀`````و اÿلف! وهذا 

Kم. طرق¬  ح�شا�̀`````س بالإ م̀`````ا �شاعف لدي¬ الإ

أ�شاليب¬ برجوازية النكه̀`````ة التي مل يفقدها  وا

ذلل يف  بعد متام̀`````اk ولدت لدي¬ اإح�شا�شاk بالإ

اأن يكون عارياk يرتدي فقط مقدرات عقلية 

 kل تو�شف. وحني اخت̀`````ار ميدان ال�رش راحة

خرين كان علي̀`````¬ اأن يعرت±  ل̀`````¬ واإغاXة لالآ

 Ìبحقيقة واحدة وهي اأن هذا امليدان هو اأك

 .z¬من kرشورا�

وعندما كت̀`````ب �شارتر ما كتب¬ عن جيني¬  

 .kوباطنا kووعي̀`````ا kق†شيت̀`````¬ عقال ìفاإن̀`````¬ طر

لقد ت†شاي̀`````ق جيني¬ من �شارت̀`````ر يف درا�شت¬ 

الت̀`````ي اأعدها عن¬ بقول̀`````¬: }�شعرت بنو´ من 

نني راأيت نف�شي عارياk, بل �شعرت  القر±  لأ

أنا اأعري  اين بيدي¬. ا qاآخر قد عر kاأن �شخ�ش̀`````ا

نف�ش̀`````ي يف �شائر كتب̀`````ي ويف الوق̀`````ت نف�ش¬ 

و�شا´, بال�شحر والفتنة  أتنكر بالكلمات, بالأ ا

خاذ, اأرتب اأموري لكي ل اأُعطب  وبامل�شهد الأ
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كثرياk, ولكن �شارتر قام بتعريتي بال مراعاة. 

ن�شان  أن¬ مل يرا´ الإ اإن كل ما فعل¬ �شارتر هو ا

يف جيني¬z. بيد اأن عالقة جيني¬ ب�شارتر قد 

خ̀`````رية وذل∂ ملواقف  تذبذب̀`````ت يف ال�شنني الأ

�شارتر املعادية للق†شية الفل�شطينية وللعرب 

 .kعموما

وم̀`````ن املالح̀`````ß اأن جيني̀`````¬ مل يخرت عامل 

ال�رش Ãح†س اإرادت¬ بل ُدفع اإلي¬ بعنف وقوة 

م̀`````ن اÿارج. اأما ال�شéن الذي نعÌ علي¬ يف 

جلq اأعمال¬ الروائي̀`````ة وال�شعرية وامل�رشحية, 

 kو‹ازيا kحين̀`````ا kواقعيا kن̀`````اéوال̀`````ذي يبدو �ش

من واملالذ الطبيعي  حيناk اآخر. اإن¬ املكان الآ

ن�شان منبوذ من عائلت¬ ومن ‹تمع¬, ذل∂  لإ

املéتم̀`````ع الذي تعامل مع¬ مث̀`````ل كلب �شائب 

و�شارق �شغري. وم̀`````ا جملت¬ ال�شهرية: }�شو± 

اأكون ل�شاzk اإلq ردة فعل �شخم وخطري ÿيار 

وجودي اختار√ جيني̀`````¬ بنف�ش¬ طوعاk وÃلء 

اإرادت¬. 

وب�شب̀`````ب تكررا√ ال�رشق̀`````ات كانت تهدد√ 

عقوب̀`````ة ال�شé̀`````ن املوDبد. لك̀`````ن كوكتو تدخل 

ل�شاحل¬ وا�شفاk اإيا√ يف قاعة املحكمة باأكرب 

كاتب يف الع�̀`````رش احلديث, وانتهت الق†شية 

 zن }لروكيتéأ�شهر يف �ش بحب�ش¬ ملدة KالKة ا

زهارz. وبعد  حي̀`````ث كتب خاللها }�شي̀`````دة الأ

 kانيةK ¬ن اأعيد القب†س عليéخروج¬ من ال�ش

حد  ل�رشقت¬ طبعة نادرة من اإحدi املكتبات لأ

موDلفات الكات̀`````ب مار�شي̀`````ل برو�شت. وحني 

�شاأل القا�ش̀`````ي عن �شعر الكتاب الذي �رشق¬ 

اأجاب جيني̀`````¬: اإنني اأقدر قيمت̀`````¬ ول اأقدر 

�شعر√. وهنا∑ �رشقات اأخرi واأفعال تنكرية 

أن¬ يف اختيار√   وتزوير لتذاكر �شف̀`````ر. ويبدو ا

كان واعياk لكل ما قام ب¬, اإذ ل غ†شا�شة يف 

أي¬.  غنياء, بح�شب را �رشقة الأ

يف احلقيق̀`````ة, مل يك̀`````ن جيني̀`````¬ ليفل̀`````ت 

م̀`````ن عقوبة ال�شéن املوDب̀`````د اإلq بعد عري†شة 

ا�شرتحام قدمها يف العام K 1949الKة كتاب 

فرن�شيني م�شهوريني ه̀`````م: جان بول �شارتر, 

أندري¬ جي̀`````د اإىل الرئي�س  وج̀`````ان كوكت̀`````و, وا

الفرن�ش̀`````ي فان�شان اوريول طالب̀`````ني من¬ اأن 

يرتاأ± بحال جيني¬ ويطلق �رشاح¬, وموDكدين 

 kأم اآجال ل¬ باأن¬ بعد اأن يطلق �رشاح¬ عاجالk ا

�شيع̀`````رت± العامل باأجمع¬ باأن جان جيني¬ كان 

أدبي̀`````اk, وهكذا Áكننا  }اأخالقي̀`````اzk ومبدع̀`````اk ا

القول باأن Kمة عالقة ب̀`````ني �شذوذ√ واإبداع¬ 

دبي, وهي حقيقة ل Áكن نكرانها.  الأ

 ¬LÉàf ‘ ÖgGƒŸG Oó©àe ÖJÉc ¬«æ«L

»HO C’G

يف الواق̀`````ع اإن الكتابة ه̀`````ي التي اأنقذت 

جيني¬ م̀`````ن اجلنون والنتح̀`````ار. فلولها ملا 

�شياء التي  ا�شتط̀`````ا´ اأن يتخل�س م̀`````ن كل الأ

ت†شغ̀`````ط علي¬ ومن كل التéارب املريرة التي 

عا�شه̀`````ا. وعلى �ش̀`````وء ذل∂ ج̀`````اءت كتابات¬ 
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معتم̀`````دةk عل̀`````ى الوقائع اليومي̀`````ة, وا�شتطا´ 

بف†شل مقدرت¬ على التقاط املده�س واملثري 

 kيف تفا�شيله̀`````ا العادية اأن ي�شي̀`````د منها عاملا

�شدي̀`````د الÌاء �شواء عل̀`````ى م�شتوi املخيلة اأو 

على م�شتوi عالقت¬ بذات¬ والعامل. 

ومل يكتفp بكتاب̀`````ة الروايات وامل�رشحيات 

أراد اأن يéرب ال�شينما فاأخرج يف  فح�شب بل ا

 .zأن�شودة احلب عام 1950 فيلم̀`````¬ الوحيد }ا

عمال  وبع̀`````د ذل∂ بع̀`````ام ” ن�رش �شل�شل̀`````ة الأ

دبي̀`````ة الكاملة ل¬ يف عدة اأجزاء. وقد قدم  الأ

ول منها الفيل�شو± جان بول �شارتر  اجلزء الأ

Ãقدمة طويلة –ت عنوان: }القدي�س جيني¬ 

املمث̀`````ل وال�شهيدz. وقد �شملت هذ√ ال�شل�شلة 

الروايات والق�شائد وامل�رشحيات. 

أل̀`````ف جيني¬ �شت  فعلى �شعي̀`````د الرواية ا

روايات هي عذراء الزه̀`````ور 1942, معéزة 

 ìالوردة 1946, طقو�س الدفن 1947, اجلر

�شري  ال�̀`````رشي 1947, يوميات ل�س 1949, الأ

العا�شق 1986. كما واأ�شدر �شت ‹موعات 

�شعرية هي: الرج̀`````ل املحكوم 1942, موكب 

اجلنازة 1945, ال�شفينة 1945, اأغنية للحب 

1946, �شياد �شوكي̀`````ت 1948, ال�شتعرا�س 

1948. واجلدير بالذكر اأن جيني¬ �شقq طريق¬ 

نحو ال�شهرة واملéد عند توزيع روايت¬ }عذراء 

أراد من منطلق النتوءات التي  الزهورz  فقد ا

‰̀`````ت يف اأعماق¬ ب�شبب اجلن̀`````وì وال�شذوذ 

اأن يب�ش̀`````ق عل̀`````ى وج̀`````¬ املéتم̀`````ع الفرن�شي 

الربجوازي املناف̀`````ق, واأن يف†شí ب�شدق كل 

م¶اه̀`````ر الزيف والدعاء من حول¬ فلم يéد 

مع̀`````ان يف الفح�س  و�شيل̀`````ة اإىل ذل∂ اإلq  بالإ

والبذاءة والكتابة عنهما. 

اأما رائعت¬ }معéزة ال̀`````وردةz التي كتبها 

وهو يف ال�شéن, فه̀`````ي رواية تزخر بالرموز 

امل�شتمدة من حياة الق̀`````رون الو�شطى, وتقع 

اأحداKه̀`````ا يف دير تاب̀`````ع لعائل̀`````ة )البوربون( 

املالك̀`````ة قب̀`````ل اأن تندل̀`````ع الث̀`````ورة الفرن�شية 

و–ول¬ اإىل �شéن. واملعé̀`````زة التي تناولتها 

غالل التي ير�شف  الرواية تتلخ�س يف اأن الأ

أكاليل غار وورود.  فيها ال�شéني تتحول اإىل ا

أنها  والرواي̀`````ة ت�ش̀`````ور حياة ال�شé̀`````ني على ا

�ش̀`````يء مقد�س, فهي اأقرب ما تكون اإىل حياة 

الن�شا∑ والرهب̀`````ان والقدي�شني, وهي تخلو 

متاماk من متا´ الدنيا. 

أ�ش̀`````ري عا�شقz فقد حاول  اأما يف رواية }ا

جيني̀`````¬ تتبع ق̀`````در �شعبني اأحدهم̀`````ا ال�شود 

مري̀`````كان الذي̀`````ن ُمنع̀`````ت عنه̀`````م الكرامة  الأ

خر ال�شعب الفل�شطيني الذي  ن�شانية. والآ الإ

هانة ونُزعت  ر وتعر�̀`````س لال�شتعمار والإ qéُه

عن¬ كل هوية �شيا�شية. لقد كان معéباk برمز 

الفدائ̀`````ي الفل�شطين̀`````ي  ذا∑ البط̀`````ل الذي 

يغامر بحيات¬ من اأجل ق†شيت¬, فيذهب –ت 

ألغام يف  أو زراعة ا لقاء قنبلة ا جنí ال¶الم لإ
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اإ�رشائي̀`````ل. رحلةl قد يع̀`````ود منها ويكون كمن 

ع̀`````اود ال�شعود من اجلحي̀`````م, اأو قد ل يعود 

منها. 

ويف روايت¬ }طقو�س الدفنz ي�شف جيني¬ 

ربعينيات.  أج̀`````واء باري�س يف الثالKينيات والأ ا

فقبيل هروب القوات النازية منها خرج النا�س 

 . kةqاإىل ال�ش̀`````وار´ يرددون: باري�س ما زالت حي

ولكن وراء فرح̀`````ة احلرية هذ√ كانت هنا∑ 

حكاي̀`````ات واأ�رشار حب وحرب يéدلها جيني¬ 

أ�شلوب خا�س.  , وا qيف هذ√ الرواية بفكر حر

أم̀`````ا يف روايت¬ }اجلرì ال�̀`````رشيz, فهذا  ا

الكت̀`````اب عبارة ع̀`````ن حواري̀`````ة مطولة حول 

دب واجلمال, واÿيال.  مفاهي̀`````م الف̀`````ن والأ

وهو نتاج لف̀`````رتة ق†شاها جيني̀`````¬ يف مر�شم 

�شديق¬ النحات الربت̀`````و جياكوميتي. وتت�شم 

ه̀`````ذ√ احلواري̀`````ة بلغة �رشدي̀`````ة عارية من اأي 

أو زخ̀`````ر± فني. ويف �شي̀`````اق �شديد  تكل̀`````ف ا

يéاز  ي̀`````رi جان جيني¬ اأن لكل  الكثافة والإ

واح̀`````د جمالk خا�شاk ب¬, واأ�شل هذا اجلمال 

 qرشي� ìاملنفرد, واأن ه̀`````ذا اجلر ìهو اجل̀`````ر

ومكنون داخل كل اإن�ش̀`````ان. وهو يرi اأن فن 

جياكوميتي هو اكت�شا± هذا اجلرì ال�رشي 

�شياء لكي  عند الكائن̀`````ات وحت̀`````ى يف كل الأ

ي†شيÄها. ففي لوحات¬ تتبدi اأول ميزة وهي 

الك�ش̀`````ف عن اجلوه̀`````ر الفري̀`````د واإبراز√ يف 

Kنايا ال�شخو�س �شواء اأكانت هذ√ ال�شخو�س 

جميل̀`````ة اأو م�شوهة. وبح�ش̀`````ب تعبري جيني¬: 

أي†شاk �شعور اآخر باأنها  }اأمام متاKيل¬ ينتابني ا

جميعه̀`````ا �شخو�س جميلة, وم̀`````ع ذل∂ ي¶هر 

› اأن حزنه̀`````ا وعزلتها ي�شبهان حزن وعزلة 

 kاأة عارياéرج̀`````ل م�شو√ التكتل, اأح�س نف�ش¬ ف

وقد انب�شط ت�شوه¬ اأمام ناXري¬, ويريد يف 

الوق̀`````ت نف�ش¬ اأن يقدم هذا الت�شو√ اإىل العامل 

ليعل̀`````ن عزلت¬ و‹د√. اإنها متاKيل ل يطولها 

 .zالتلف

كذل̀`````∂ ازدادت �شهرة جيني¬ ات�شاعاk بعد 

 kزاéمن باب¬ العري†س من ìاأن دخل عامل امل�رش

م�رشحيات حققت ‚احات جماهريية باهرة 

منها �شبع م�رشحيات هي: رغبة املوت 1944, 

اÿادمات 1946, الروع̀`````ة 1948, ال�رشفة 

ال�شا�ش̀`````ات 1956.  ال�ش̀`````ود 1955,   ,1955

لقد كان̀`````ت م�رشحيات¬ �ش̀`````ورة حقيقية عن 

قبية  حيات¬, وعار�شةk مل̀`````ا كان يحدث يف الأ

ماكن التي  وال�شéون والزنازي̀`````ن الرطبة والأ

خ�شبت بف†شاءات ال�̀`````رشور واجلرÁة. كما 

أنها نو´ من الثاأر والتمرد, مثلما هو احلال  وا

يف م�رشحي̀`````ة }اÿادم̀`````اتz, فه̀`````ي مغامرة 

م�رشحية حمت�شدة حيث تتداخل ال�شور فيها 

بحي̀`````ث ينعدم التمييز ل̀`````دi اÿادمتني بني 

احلقيقة واÿيال, ويكون ال�رش حمور احلوار 

حيث تعذب اÿادمت̀`````ان بع†شهما بع†شاk من 

خ̀`````الل مزجهما بني التمثي̀`````ل والواقع, وبني 
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 zادمت̀`````ان هما }كلريÿي̀`````ال. واÿاحل�س وا

و�شقيقتها }�ش̀`````ول„z ت�شتحوذ عليهما فكرة 

قت̀`````ل �شيدتهما ملا تعانيان¬ م̀`````ن Xلم, فتلéاأ 

اÿادمت̀`````ان اإىل لع̀`````ب دور ال�شي̀`````دة الغائبة 

بالتناوب بينهم̀`````ا,  فتخرج كل واحدة منهما 

امل�شاع̀`````ر ال�شلبي̀`````ة املكبوت̀`````ة يف داخلها يف 

خرi. يé̀`````ري احلدث الدرامي يف غرفة  الأ

ال�شيدة حيث ت�شتخ̀`````دم اÿادمتان غرفتها 

أ�شياءه̀`````ا اÿا�ش̀`````ة الثمينة مثل:  نيق̀`````ة وا الأ

حمر  املéوهرات والزهور اليانعة واملخمل الأ

بي†س والفراء الثمني.  والثوب الأ

�شخو�شها  بحرك̀`````ة  متحركة  امل�رشحي̀`````ة 

ن�شاين �شمن  حيث ي�ش̀`````ور خيبة الواق̀`````ع الإ

لة  من¶وم̀`````ة عاملن̀`````ا املعا�رش وب̀`````روز دور الآ

والعلم وتقنيات¬ احلديثة. 

أم̀`````ا يف م�رشحية }ال�رشف̀`````ةz فاإن الن�س  ا

قنعة عن زيف �شلطات  يدور حول ك�ش̀`````ف الأ

 kاحلك̀`````م يف اأي م̀`````كان. اتخذ جيني̀`````¬ مكانا

غريب̀`````اk و�شادماk مل̀`````كان م�رشحيت¬ وهو بيت 

دعارة ت�رش �شاحبت¬ اأن ت�شمي¬ }ال�رشفةz. يف 

 ,kعفيا kفتيا kهذا البيت ي�شري العاجز جن�شيا

من, وي�شري  وي�شري �شخ�س تاف̀`````¬ مديراk لالأ

 ,kخر ي�شري قا�شيا عام̀`````ل ب�شيط جÔالk, والآ

وخام�شاk جالداk, وي�شري عامل يف حمل بيتزا 

�شقف  أ�شقفاk. يوفر ل¬ البي̀`````ت ل مالب�س الأ ا

أي†شاk جل�شات العرتا±  وهيÄت̀`````¬ فح�شب بل ا

 Ìو�شخ�شيات املعرتف̀`````ات. وت�شري اللعبة اأك

تعقيداk عندما نعر± اأن �شخ�شيات حقيقية 

أو بع†شها على عالقة  دوار ا متار�س ه̀`````ذ√ الأ

بهذا البيت و�شاحبت¬, واأن اأمور احلكم تدار 

من هنا∑, في�شبí الزيف حقيقة, واحلقيقة 

زيف,  ويكون نتيéتها اأن تتوىل ال�شخ�شيات 

 .kاملزيفة منا�شبها الت̀`````ي كانت تلعبها متثيال

 zب }اإيرما qوت�شل قمة ال�شخرية عندما  تن�ش

مديرة }ال�رشفةz  ملكة, ليك�شف لنا العر�س 

 iالتي ل ير  zقباح̀`````ة هذ√ }ال�رشف̀`````ة iمد

فيه̀`````ا النا�س اإل الواجهة الرباقة التي تخفي 

ب�شاعة البيت و�شكان¬ يف الداخل. باخت�شار 

اإنها م�رشحية تط̀`````رì لنا  بطالن املعتقدات 

الديني̀`````ة وال�شيا�شي̀`````ة حتى ي�ش̀`````ل املرء اإىل 

أ�̀`````س والقن̀`````وط اأي اإىل مرحل̀`````ة  مرحل̀`````ة اليا

ال�شقاء حيث ل تغيب الدÁقراطية والعدالة 

ن�شان  الجتماعية فح�شب بل ويغيب حتى الإ

نف�ش¬. 

á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dGh ¬«æ«L

يف ال�شتينيات من القرن الع�رشين –ول 

جيني¬ اإىل العم̀`````ل والن�شاط ال�شيا�شي حيث 

ب̀`````داأت ق�شة  نا�رش الق†شي̀`````ة الفل�شطينية. 

دعم ج̀`````ان جيني¬ للق†شي̀`````ة الفل�شطينية يف 

أيام احلركة الطالبي̀`````ة الفرن�شية �شنة  اأحد ا

1968  حي̀`````ث التقى الكات̀`````ب بطالب عرب 

يوزعون من�ش̀`````ورات حول فل�شطني يف �شاحة 
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جامعة ال�شورب̀`````ون بباري�س. و�رشعان ما ن�شاأ 

الرابط العاطفي الوجودي بين¬ وبني الق†شية 

الفل�شطيني̀`````ة الت̀`````ي كانت مغيب̀`````ة ومهم�شة 

عالم الغربي اÿا�شع  وم†شطهدة من قبل الإ

أ√  للنفوذ ال�شهيوين. ومل يكتفp جيني¬ Ãا قرا

آراء حول الفل�شطينيني  من كتب و�شمع¬ من ا

�شود عام  أيلول الأ والعمل الفدائي واأحداث ا

1970, ب̀`````ل قام بزي̀`````ارة اإىل املنطقة يف عام 

أ�شهر يزور flيمات  1972, وXل طوال �شتة ا

ردن وفل�شط̀`````ني  الالجÄ̀`````ني يف �شوري̀`````ة والأ

ر�س املحتلة,  وقواع̀`````د الفدائيني داخ̀`````ل الأ

 zوقد األف يف تل∂ الفرتة كتاب¬ }الفل�شطينيون

 ìر الجتياKأ �شري العا�شقz. وعلى ا وروايت¬ }الأ

�رشائيلي للبنان عام 1982 وارتكاب قوات  الإ

الحتالل ‹ازر مروع̀`````ة �شد الفل�شطينيني 

يف flيمي �ش̀`````ربا و�شاتيال, كان جان جيني¬ 

اأول مثقف فرن�شي يدخل اإىل موقع املéزرة 

�رشائيلية  ي�شور ويكتب عن هذ√ اجلرÁة الإ

 .zأربع �شاعات يف �شاتيال الب�شعة يف كتاب¬ }ا

ردن يف ع̀`````ام 1984 ليكون  ع̀`````اد اإىل الأ

 kعل̀`````ى الفل�شطينيني وليك̀`````ون منعزل kشيفا�

أKناء وجود√  أوروب̀`````ة التي و�شفها ا متاماk عن ا

أولÄ̀`````∂ املقاتلني Ãا يل̀`````ي: }اإن اأوروبة  ب̀`````ني ا

بكامله̀`````ا �شارت ل تزن لدي اأكÌ من خن�رش 

أ�شري  اأ�شغ̀`````ر فدائيK ,zم داأب عل̀`````ى كتابة }ا

خري  عا�ش̀`````قz يف املغ̀`````رب, وكان  الكتاب الأ

الذي و�شع¬ قبل رحيل̀`````¬, حيث ÿ�س في¬ 

Œربت¬ مع الق†شي̀`````ة الفل�شطينية وما Áيز 

أ�شلوب¬ ال̀`````ذي يéعل من¬,  هذا الكت̀`````اب هو ا

أدبية.  ككل نتاجات¬, –فةk ا

كان ي̀`````را√ البع†̀`````س }موج̀`````وداk كحيوان 

خرية  أ�شط̀`````وريz خ�شو�ش̀`````اk يف �شنوات̀`````¬ الأ ا

�شواء  أ يحب العي�س بعي̀`````داk عن الأ حي̀`````ث بدا

عالم وف†شول ال�شحفيني. وكانت  وو�شائل الإ

�شÄلة ال�شحفية الفارغة التي تنهال علي¬  الأ

تثري قرف¬ ب�شكل ل يو�شف. لقد كان يرف†س 

رف†شاk قاطع̀`````اk اإجراء املقاب̀`````الت التلفازية, 

اإلq اأن �رشكة فني̀`````ة فرن�شية ا�شتطاعت ك�رش 

هذا العناد قبل وفات¬ واأقنعت¬ اأخرياk باجللو�س 

ملدة ت�شعني دقيقة اأمام كامريا فيديو, –دث 

خاللها ع̀`````ن ذكريات¬ وحيات¬ اÿا�شة, ونال 

هذا اللقاء النادر داخل فرن�شا رواجاk منقطع 

الن¶ري. 

ويف 15 ني�شان م̀`````ن عام 1986 تويف يف 

 kغرفة �شغ̀`````رية بفندق باري�شي, عن 76 عاما

متاأKراÃ kر�س ال�رشطان  الذي اأ�شاب حنéرت¬ 

التي طامل̀`````ا ن̀`````ادت بالعدال̀`````ة الجتماعية, 

واأطلقت العن̀`````ان ل�شوته̀`````ا يف امل¶اهرات. 

رحل يف اليوم ذات¬ الذي تويف في¬ جان بول 

أ�شب≠  أع̀`````وام, �شارتر الذي ا �شارت̀`````ر قبل �شتة ا
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علي¬ لقب }القدا�ش̀`````ةz يف كتاب¬ ال�شهري عام 

1952, بع̀`````د اأن كان مو�شوماk باÿروج على 

التقاليد وعلى العر± الجتماعي. وُدفن يف 

بلدة العراي�س املغربية  مقابل البحر يف البلد 

الذي اأحب¬ وعا�رش اأهل¬. 

يف احلقيق̀`````ة اإن تعاط̀`````ف جيني̀`````¬ م̀`````ع 

الفل�شطيني̀`````ني اأو مع الع̀`````رب عامة اإ‰ا هو 

نقمة جيني¬ على الغرب التي يبحث لها عن 

�شكل, �شكل لغ†شب¬ على املéتمع الذي �رشد√ 

بناء العتياديني,  أماk مثل الأ أب̀`````اk وا ومل Áنح¬ ا

اإن دعم جيني¬ للع̀`````رب يدخل �شمن �شعور√ 

أن̀`````¬ غري اعتيادي. وغري مقبول مثل العرب  با

متاماk, من قبل دول الغرب. 

ولهذا ال�شبب غام̀`````ر جان جيني¬ بنف�ش¬ 

ودافع عن كل هذ√ الق†شايا }اÿا�رشةz. دافع 

عنها �شد جربوت الغرب املهيمن.  مل يحر�س 

قوياء. بل  أب̀`````داk على اأن يك̀`````ون اإىل جانب الأ ا

على العك�س اختار عن �شابق ق�شد وت�شميم 

جانب ال†شعفاء, فهو ال̀`````ذي عانى كثرياk يف 

ول. وم̀`````ا كان باإمكان¬ اأن يقف يف  �شباب¬ الأ

�ش̀`````ف ال�شادة اأو اجلالدي̀`````ن واإ‰ا يف �شف 

ال†شحي̀`````ة واملغدوري̀`````ن. هذ√ ه̀`````ي اأخالقية 

جان جيني¬ وق̀`````د �شببت ل¬ م�شاكل كثرية يف 

الغ̀`````رب. ومن اأجل ه̀`````ذا ال�شبب كان يحتقر 

‹تمع̀`````¬ ويف†شل اأن يعي�̀`````س يف املéتمعات 

خ̀`````رi وبالأخ�س يف املغ̀`````رب, بل وطالب  الأ

أن¬ مات يف  باأن يدفن هنا∑ على الرغم من ا

 zعرا�س باري�̀`````س. ول يزال قرب√ هنا∑ يف }الأ

طل�شي وغري بعيد عن جبل  مقابل املحيط الأ

أراد جان جيني¬ اأن يُقرب هنا∑  طارق. لق̀`````د ا

ن عواطف¬ كانت  ن¬ اأحب املغرب واأهل¬ ولأ لأ

دائماk م̀`````ع بلدان اجلن̀`````وب املعذبة ل بلدان 

ال�شمال املرتفة. 

لقد مات ج̀`````ان جيني¬ يف 14 ني�شان من 

عام 1986 اأي يف اليوم نف�ش¬ الذي ماتت في¬ 

أنها كانت قد  �شيمون دو بوفوار. ومن املعلوم ا

قالت عن¬ باأن¬: }اأذكى �شخ�س تعرفت علي¬ 

 .zاأو من اأذكاهم

وقب̀`````ل ‡ات¬ بحني, �شدرت اأعمال جان 

أنيقة  جيني̀`````¬ النÌية وال�شعري̀`````ة يف طبعات ا

عن دار }غاليمارz للن�رش املرموقة يف فرن�شا, 

أخ̀`````رi. ومل تلبث تل∂  أي†ش̀`````اk عن دور ن�رش ا وا

عمال اأن �شهدت رواجاk هائالk ل يف فرن�شا  الأ

وحده̀`````ا واإ‰ا يف الع̀`````امل باأ�رش√ ول �شيما يف 

مريكية بف†شل عالقت¬  الوليات املتح̀`````دة الأ

الطيبة مع نا�رش√ برن̀`````ارد فر�شيمان. كذل∂ 

�شارعت بريطانيا اإىل ترجمة كتب¬ اإىل اللغة 

النكليزية, وفعلت اليابان ال�شيء نف�ش¬ حني 

ترجم̀`````ت كل موDلفات¬ م̀`````ن دون ا�شتثناء اإىل 

اللغة اليابانية. 
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)❁( فيلي̀`````وم Villon: �شاعر غنائي فرن�شي, ُولد يف باري�̀`````س 1431-1465. ل¬ Kالث ‹موعات من الق�شائد 

 kعل من¬ �شاعراŒ التي ,zو}�شاهدة قرب فيلون zرية الباقية عند قطع الغابة(, و}الو�شيةéال�ش( zهي: }املرباة

اأهم بكثري من رون�شار )1524-1585(. اإن¬ ال�شاعر املتهت∂ واملت�رشد يف القرن اÿام�س ع�رش. ل اأحد يعر± 

أي̀`````ن تويف وهل اأعدم اأم ل? اإن¬ يلعب على التناق†ش̀`````ات بني النور وال¶لمة ويبدي  م̀`````اذا كان علي¬ م�شري√. ا

وقاحة و�شخرية وعدم احرتام نتيéة طباع¬ كناقد �شاخر للغري.

)❁❁( رامبو Rimbaud: �شاعر فرن�شي )1854-1891( �شديق ال�شاعر فريلني. كتب ‹مل موDلفات¬ ال�شعرية 

�س حيات¬ لل�شفر والعم̀`````ل يف التéارة باحلب�شة. من  nم كر`````̀K .وه̀`````و بني ال�شاد�ش̀`````ة ع�رش والع�رشين من العمر

أ�شكال¬  ل يف اجلحيمz, ال�شت†شاءة العقليةz, ح̀`````رر ال�شعر الفرن�شي من ا rش�nف ,zلفات̀`````¬: }الزورق املخم̀`````ورDمو

دب الفرن�شي. التقليدية فلعب دوراk حا�شماk يف بروز املذهب الرمزي بالأ

1-  جري̀`````دة }لومون̀`````دz الفرن�شية بتاريï 2006/4/15, مق̀`````ال بعنوان: }جيني¬ كاتب الغ†ش̀`````بz للكاتب اإيفان 

يابلونكا.

جريدة }لوموندz تاريï 2006/6/22, مقال بعنوان }جيني¬ غري الالئقz بقلم كاترينا بيداريدا.  -2

 .iالكرب zمو�شوعة }لرو�س  -3

نرتنت.  موقع }منتديات امل�رشzì على الإ  -4

كÌ جذريةk بني  ن�شان الثائر, املنبوذ والكاتب الأ نرتنت, مقال بعنوان }جان جيني¬, الإ موقع }�شريت�سz على الإ  -5

 .zاجلميع

نرتنت. �شبوعية على الإ مقال بعنوان: جان جيني¬, �شحيفة }املغربz الأ  -6

نرتنت.  مقال بعنوان: جان جيني¬, �شحيفة }املنارةz على الإ  -7

.2006/5/2 ïتاري ,zأبرز كتاب فرن�شا يف القرن الع�رشين, جريدة }البعث مقال بعنوان: جان جيني¬, ا  -8

أ�شتاذ مادة الت�شالت يف جامعة كيغن�شتون.  مريكي �شتيفن بارير ا كتاب: جان جيني¬,  للكاتب الأ  -9

¢ûeGƒ¡dG

¥µ

™LGôŸG
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لكرتوين,  �شÄلة التي تاأتي اإىل ‹لتنا من القراء, وزوار موقعنا الإ كثرية هي الأ

�شÄلة مراراk وتكراراk. ومن  أننا بتنا ‚يب عن بع†س هذ√ الأ و�شوi ذل∂, لدرجة ا

جابة عنها بعمق و�رشعة,  �شÄل̀`````ة والإ أج̀`````ل م�شاعدة القارÇ يف معرفة هذ√ الأ ا

فق̀`````د كر�شنا هذا الف�شل كي ناأتي باحلقائق البينة واملبا�رشة التي Œلي هذ√ 

.ÖJÉch ºLÎe ❁

ò

∂∏ØdG º∏Y ≈∏Y IöUÉ©e äGAGÎaG

¢û«cÉH.…EG πµjÉe¢û«cÉH.…EG πµjÉe

êôa Oƒªfi ΩRÉM :áªLôJ

Astronomy á∏› øYAstronomy á∏› øYAstronomy

❁

❁
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قاويل  �شاعات والأ الت�شورات اÿاطÄ̀`````ة والإ

التي ترتدد هنا وهن̀`````ا∑- وبالذات ما يتعلق 

منها بعلم الفل∂.

قاويل  �شاعات والأ  وحيث اأن مثل هذ√ الإ

أو تنتهي قريباk, بل �شتبقى يف قيد  لن تتوقف ا

ل�شن, موجة بعد موجة,  التداول, وترددها الأ

ويف اأكÌ من ‹ال. لذا فاإن مثل هذا املقال 

التو�شيحي هو عمل م�شتمر طاملا بقيت مثل 

هذ√ املغالطات ت̀`````روqج هنا وهنا∑. و�شنقوم 

هنا بتقدË التف�ش̀`````ري العلمي ال�شحيí لكل 

اإ�شاع̀`````ة واأكذوبة تبدو }علميةz يف Xاهرها, 

وكلم̀`````ا انطلقت واحدة اأخرi جديدة لتنت�رش 

أل�شن عامة النا�س. على ا

ندرج فيما يلي بع†شاk من هذ√ الفرتاءات 

 kخرية وتناولت اأفكارا ونة الأ التي ذاعت يف الآ

جابة العلمية  تتعل̀`````ق بعلم الفل∂, ونق̀`````دم الإ

ال�شحيحة لها:

1- كوكب املري̀`````ï �شيبدو كبرياk مثل قمر 

مكتمل )البدر(.

ول/  2- الع̀`````امل �شينتهي يوم 21 كانون الأ

دي�شمرب, 2012.

Á -3كن روDية جدار ال�شني الع¶يم من 

على �شطí القمر.

4- للقمر وج¬ دائم ال¶لمة.

5- �ش̀`````كان املريï نحتوا وجهاk كبرياk على 

كوكبهم.

6- ل وج̀`````ود للéاذبية )قوة الثقالة( يف 

الف†شاء.

7- تتناوب ف�شول ال�شنة بني �شيف و�شتاء 

ر�س عن ال�شم�س. ب�شبب تبدل م�شافة الأ

8- عندما يكتمل القمر..تكÌ اجلرائم.

 IOôéŸG Ú©∏d hó```Ñ«°S ïjôŸG Ö```cƒc -1

!!..πªàµe ôªb ºéëH kGÒÑc

كذوب̀`````ة يف كل مرة  )تخ̀`````رج لنا ه̀`````ذ√ الأ

ر�س واملريï اإىل نقطة  ي�شل فيها كوكب̀`````ا الأ

دنى من بع†شهما يف مداريهما  اقرتابهم̀`````ا الأ

حول ال�شم�س(.
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تاأبى هذ√ املقولة القت�شار على ‹انبة 

 kأي†شا ال�ش̀`````واب فقط, بل وÁك̀`````ن ت�شبيهها ا

 Energizerاإنريجاي̀`````زر بطاري̀`````ة  بدمي̀`````ة 

أرنباk يف الدعاية  bunny )ع̀`````ادة ما تك̀`````ون ا
املعروفة( التي ت�شتمر يف الدوران. 

كذوب̀`````ة ب`ر�شالة   ب̀`````داأت جذور ه̀`````ذ√ الأ

اإلكرتوني̀`````ة )X )e-mailه̀`````رت قب̀`````ل  �شهر 

 ïاآب/اأغ�شط�̀`````س من ع̀`````ام 2003, وهو تاري

ر�س.  القرتاب الكبري ال�شهري  للمريï من الأ

يف ي̀`````وم 27 اآب/اأغ�شط�س م̀`````ن ذل∂ العام, 

و�شل كوكب املريï يف مدار√ حول ال�شم�س اإىل 

 ,opposition بالتقابل kنقطة تدعى فلكيا

وهي تعني اأن الكوك̀`````ب ي¶هر على اجلانب 

املعاك�س لŒا√ ال�شم�س يف ال�شماء كما نرا√ 

ر�س.  نحن من على الأ

عن̀`````د نقطة التقابل هذ√ ي�رشق املريï يف 

وقت غروب ال�شم�س, ويكون يف اأعلى نقطة 

ل̀`````¬ يف ال�شم̀`````اء يف منت�شف اللي̀`````ل, ويغرب 

 ïم̀`````ع �̀`````رشوق ال�شم�س. وعندما يك̀`````ون املري

أن¬ يوجد على  يف نقطة تقابل¬ فه̀`````ذا يعني ا

ر�̀`````س, ويبدو لذل∂  أق̀`````رب م�شافة ل¬ من الأ ا

أ�شطع م̀`````ن اأي وقت اآخر  اأكرب )Xاهري̀`````اk( وا

على مدار العام.

ولك̀`````ن لي�ش̀`````ت جمي̀`````ع م̀`````رات التقابل 

متماKل̀`````ة. فبتاري̀`````ï 27 اآب/ اأغ�شط�س من 

 kماéحمر اأكرب ح عام 2003, بدا الكوكب الأ

ي اإن�شان حي 
أك̀`````Ì �شطوعاk ‡ا Áك̀`````ن لأ وا

روDيت¬ Kانية- ح�شناk اإل اإذا عا�س هذا ال�شخ�س 

اإىل العام 2287 م.

وماذا بع̀`````د? يعتق̀`````د علم̀`````اء الفل∂ اأن 

اأف†ش̀`````ل ح�شاباتهم يف هذا ال�ش̀`````اأن تتنباأ باأن 

ك̀`````رب )Xاهرياk( مرة  يبل̀`````≠ املريï حéم̀`````¬ الأ

Kانية بعد نحو 60 األف �شنة. لكن لي�س على 

 kشي¶هر تقريبا� ïاأحد اأن يقلق له̀`````ذا. فاملري

بال�شورة التي Xهر بها عام 2003 من حيث 

احلé̀`````م وال�شط̀`````و´ مرات كث̀`````رية قبل ذل∂ 

احلني. وبعب̀`````ارة اأخرi: مل تكن حادKة تقابل 

عام 2003 بذل∂ احلدث الفريد. وحيث اأن 

علم̀`````اء الفل∂ يعرفون اأن كوكب املريï ي�شل 

اإىل نقط̀`````ة تقابل̀`````¬ م̀`````رة كل 26 �شهراk, فقد 

 ïش�شاتهم العلمية بتاري�Dاتهم وموÄشمعت هي�

7 ت�رشي̀`````ن الثاين/نوفمرب من ع̀`````ام 2005, 

ول/دي�شمرب, 2007,  وبتاري̀`````ï 24 كان̀`````ون الأ

املعزوف̀`````ة   ,2010 الثاين/يناي̀`````ر,  وكان̀`````ون 

 kكثريا ïة ذاتها: }�شيدن̀`````و كوكب املريÁالقد

ر�̀`````س, و�شي¶هر للعني املéردة بحéم  من الأ

 .zقمر مكتمل

Ãوجز القول: هذ√ املقولة خاطÄة.

مر اأكÌ: من اأجل اأن ي¶هر  ولتو�شي̀`````í الأ

املري̀`````ï كب̀`````رياk بحé̀`````م القم̀`````ر يف ال�شماء, 

ف�شيكون علي¬ اأن يقفز م̀`````ن مدار√ بطريقة 
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م̀`````ا, واأن ينتقل م�شاف̀`````ة 34 مليون ميل )55 

مليون كيلومرت( نحو ال�شم�س.

 iخر وعلى خال± مع¶م الفرتاءات الأ

يف ه̀`````ذا املقال, Áكنني تق̀`````دË و�رشì هذ√ 

: لن�شتعد ونتاأمل  rت
اأ nد`````̀ nكذوب̀`````ة من حيث ب الأ

�ش̀`````ل: }عند ر�شد  مع̀`````اk املقول̀`````ة ب�شكلها الأ

كوك̀`````ب املريï من خالل من¶̀`````ار )تل�شكوب( 

ل̀`````¬ قدرة تكبري 75 مرة )75X(, فهو �شيبدو 

للع̀`````ني كبرياk مثلما يب̀`````دو القمر املكتمل )يف 

طور البدر( للعني املéردةz. يف هذ√ العبارة 

تعني قوة التقريب 75X درجة تكبري قدرها 

75 م̀`````رة. هكذا, اإذا ن¶̀`````رت اإىل املريï يوم 

27 اآب/ اأغ�شط�س من عام 2003, من خالل 

عينية من¶̀`````ار ل¬ قوة تكبري قدرها 75 مرة, 

ف�شيبدو املري̀`````ï كبرياk بحé̀`````م القمر البدر 

 ßشيحاف� ,iردة )بعبارة اأخرéاأمام العني امل

املريï على حéم¬ الزاوي ذات¬, ومن دون اأي 

زيادة حقيقية يف حéم الكوكب(.

مر: يف  وهاكم كيف ت¶ه̀`````ر ح�شابات الأ

�شه̀`````ر اآب/ اأغ�شط�س من عام 2003, اكتمل 

القمر يف الثاين ع�̀`````رش من¬, ح�شب التوقيت 

ال�رشقي للوليات املتحدة. ويف �شائر املناطق 

 ïمن الوليات املتح̀`````دة كان التاري iخ̀`````ر الأ

مازال ه̀`````و 11 اآب/اأغ�شط�س. وعندما يكون 

القمر مكتم̀`````الk )اأي يف طور البدر( ف�شيبدو 

قطر√ ال¶اه̀`````ري بقدر 4^31 دقيقة قو�شية 

)الدقيقة القو�شية هي 60/1 من الدرجة°(. 

أج̀`````ل مقارنة ه̀`````ذا الرقم م̀`````ع مثيل¬  وم̀`````ن ا

املريخ̀`````ي �شيكون علين̀`````ا اأن نحول¬ اإىل Kوان 

قو�شية )الثاني̀`````ة القو�شية ت�شاوي 60/1 من 

الدقيق̀`````ة القو�شية(. هكذا يكون قطر القمر 

املكتم̀`````ل ه̀`````و K 1884 =60 X 31^4اني̀`````ة 

قو�شي̀`````ة. ولكن بتاري̀`````ï 27 اآب/ اأغ�شط�س, 

2003, بل≠ قطر املريï ق̀`````در K 25^11انية 

قو�شي̀`````ة فق̀`````ط. وملعرفة وج̀`````¬ املقارنة بني 

هذي̀`````ن احلéمني ال¶اهري̀`````ني, نق�شم قطر 

القمر ال¶اهري على قطر املريï ال¶اهري: 

.75=25^11_1884

 27 ïواإذن, فقد بدا القمر املكتمل بتاري

اآب/اأغ�شط�س, 2003, اأكرب بقدر 75 مرة من 

كوكب املريï. ولذل∂ فاإذا قمت بتكبري �شورة 

املريï يومها من خالل من¶ار قوة تكبري√ 75 

م̀`````رة, لبدا ل∂ كب̀`````رياk بحéم قمر بدر للعني 

املéردة.

 ïدنى التا› للمري كان تاريï القرتاب الأ

ر�س ه̀`````و 27 كانون الثاين /يناير من  من الأ

كذوبة  �شاعة- الأ عام 2010 )وقد تكررت الإ

 ïيف ذل∂ الوق̀`````ت كان املري .)kأي†شا حينه̀`````ا ا

ر�س م�شافة 72^61 مليون ميل  يبعد عن الأ

)33^99 مليون ك̀`````م(. وÁكننا مقارنة هذ√ 

امل�شافة مع م�شافة اقرتاب املريï عام 2003 

الت̀`````ي بلغ̀`````ت 65^34 مليون مي̀`````ل )76^55 
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ر�س. مليون كم( فقط من الأ

مر,  أ�شتطي̀`````ع مقاومة الأ أن̀`````ا ل ا ح�شناk, ا

 ïو�شاأ�شط̀`````ر لقول التا›: لو ن¶رنا اإىل املري

يف ذل̀`````∂ التاريï )27 كان̀`````ون الثاين/ يناير, 

 ,132X √2010( من خالل من¶ار قوة تكبري

لب̀`````دا املريï كبرياk بحéم قم̀`````ر مكتمل اأمام 

العني املéردة.

رقام  هل ت̀`````رون معي كيف تقدم لن̀`````ا الأ

متع̀`````ة كب̀`````رية اإذا عرفت احلقائ̀`````ق ب�شكلها 

?íال�شحي

❁				❁				❁

 ¿ƒfÉc 21 Ωƒ```j ⁄É```©dG »```¡àæ«°Sh ... -2

!!!..2012 ΩÉY øe Èª°ùjO/∫h C’G

أKر لها �شوi اإخافة  )‹رد اأكذوب̀`````ة, ول ا

طفال واإطالق خيال ال�شينما(. الأ

كذوبة القائلة اأن العامل �شينتهي  بداأت الأ

ول/دي�شمرب من عام  2012  يف �شهر كانون الأ

بادع̀`````اءات مفادها اأن نيب̀`````ريو -وهو كوكب 

مفرت�س اكت�شف̀`````¬ ال�شومريون- يتé¬ �شوب 

ر�̀`````س. لقد ذك̀`````ر زكاري̀`````ا �شيت�شني, الذي  الأ

يكت̀`````ب ق�ش�شاk خيالية ع̀`````ن ح†شارة �شومر 

القدÁة يف بالد ما ب̀`````ني النهرين- يف عدة 

كت̀`````ب ل¬ )على �شبيل املث̀`````ال: الكوكب الثاين 

أن¬  يام( ا ع�̀`````رش; ال�شلم اإىل اجلن̀`````ة; ونهاية الأ

قد وجد وترجم flطوطات �شومرية قدÁة 

تتحدث عن كوكب و–دد√ -هو نيبريو- يدور 

حول ال�شم�س مرة كل 3,600 �شنة. ا�شتملت 

خراف̀`````ات �شيت�شني ال�شومري̀`````ة على ق�ش�س 

ر�س قادمني من  عن مالحي ف†شاء زاروا الأ

آنوناكي. ح†شارة كونية غريبة تدعى ب` ا

بع̀`````د Xهور هذ√ الكت̀`````ب الروائية, كتبت 

نان�ش̀`````ي ليدر, الت̀`````ي تقدم نف�شه̀`````ا كخبرية 

 ,ZetaTalk لكرتوين نف�شية, على موقعها الإ

 Zeta اإن �شكان كوكب خيا› يدور حول ‚م

Reticuli املé̀`````اور قد حذروها من خطورة 
ر�س. قالت تل∂ النبوءة  كوكب نيبريو على الأ

ر�س  املن̀`````ذرة اإن ال�شطدام ب̀`````ني نيبريو والأ

أيار/ مايو من عام 2003. �شيقع يف �شهر ا

 ïوعندما مل يح̀`````دث �شيء يف ذل∂ التاري

دعاءات تاريï النهاية  أزاì اأ�شح̀`````اب هذ√ الإ ا

ول/ دي�شم̀`````رب من عام  اإىل �شه̀`````ر كان̀`````ون الأ
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2012. واإىل وق̀`````ت قريب فقط, مل يقم اأحد 

 ïرافتني بالتاأريÿم̀`````ن النا�س بربط هاتني ا

القدË حل†شارة املايا الذي يذكر نهاية للعامل 

توافق يوم النقالب ال�شتوي يف عام 2012- 

ومن هنا –ديد تاريï يوم النهاية: 21 كانون 

ول/ دي�شمرب, 2012.  الأ

لق̀`````د ورد ا�شم نيبريو يف flطوطات علم 

 kة, وارتبط اأحيانا`````̀Áي̀`````م يف بابل القدéالتن

لك̀`````ن باحث̀`````ي احل†شارات   ;ñم̀`````ردو ل¬  بالإ

القدÁة يف بالد ماب̀`````ني النهرين يدح†شون 

ادعاءات �شيت�ش̀`````ني اأن نيبريو هو كوكب واأن 

ال�شومريني ق̀`````د عرفو√. لق̀`````د كانت �شومر 

ح†ش̀`````ارة ع¶يم̀`````ة, لكنهم مل يرتك̀`````وا بعدهم 

�ش̀`````وi القليل من ال�شé̀`````الت واملخطوطات 

الفلكية, ومل يك̀`````ن لديهم علم بحقيقة دوران 

الكواك̀`````ب ح̀`````ول ال�شم�س. لق̀`````د ن�شاأت هذ√ 

الفك̀`````رة وتطورت يف اليون̀`````ان القدÁة بعد 

نهاية �شومر باألفي عام.

فراد اأن وكالة الف†شاء  وقد زعم بع†س الأ

مريكي̀`````ة نا�ش̀`````ا قد اكت�شف̀`````ت نيبريو عام  الأ

1983 با�شتخ̀`````دام م�شبار IRAS الذي نفذ 

�شعة –ت  عمليات ر�شد وم�شí �شماوية بالأ

 IRAS أ�شهر. قام احلمراء ا�شتمرت ع�رشة ا

�شعة  بفهر�شة واإح�شاء 350 األف م�شدر لالأ

–̀`````ت احلم̀`````راء. وب�ش̀`````كل اأو›, كان هنا∑ 

عدد كب̀`````ري من هذ√ امل�ش̀`````ادر ‹هولk. وقد 

 IRAS تابع̀`````ة اأر�شادÃ ∂قام علم̀`````اء الفل

ر�س  بو�شاطة معدات اأكÌ قوة وتطوراk على الأ

ويف الف†شاء. 

اإ�شاع̀`````ة  Xه̀`````رت   ,1984 الع̀`````ام  ويف 

الكوك̀`````ب العا�̀`````رش بع̀`````د اأن ن�̀`````رشت دوري̀`````ة 

 Astrophysical Journal Letters
بحثاk علمياk بعنوان }م�شادر نقطية غام†شة 

 .zIRAS وجيزة للم�شبار íيف عملي̀`````ات م�ش

أعل̀`````ن العلم̀`````اء –دي̀`````د  ويف ع̀`````ام 1987, ا

أنها  ج�ش̀`````ام الغام†شة على ا وتعريف هذ√ الأ

‹̀`````رات بعيدة, من دون اأن ي¶هر مطلقاk اأي 

من م�شادر IRAS ب�شورة كوكب. وبالن�شبة 

لعامل فل∂, ف̀`````اإن املزاعم الت̀`````ي تتحدث عن 

وج̀`````ود كوكب قريب ولك̀`````ن خفي هي ‹رد 

�شخافات.

دع̀`````اءات القائلة اأن }الكوكب  كما اأن الإ

zX ه̀`````و اإيري�س Eris ه̀`````ي �شخافة ‡اKلة. 
فاإيري�س ه̀`````و واحد من ع̀`````دة كواكب قزمة 

اكت�شفها علماء الفل̀`````∂ يف الق�شم اÿارجي 

ج�شام  من الن¶̀`````ام ال�شم�شي, وجميع هذ√ الأ

ر�س.  يوج̀`````د يف مدارات عادية بعيداk عن الأ

ر�س,  اإن اإيري�̀`````س ه̀`````و اأ�شغ̀`````ر من قم̀`````ر الأ

ومدار√ ل ياأتي ب¬ مطلقاk اإىل م�شافة تقل عن 

4 باليني ميل.

يذكر املوDمنون باأ�شطورة ا�شطدام نيبريو 

�ش̀`````وراk وي�شف̀`````ون اأفالم فيدي̀`````و على �شبكة 
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نرتنت يبدو فيه̀`````ا الكوكب. ت¶هر غالبية  الإ

�شكال  فالم بع†س املعامل والأ هذ√ ال�شور والأ

يف مناط̀`````ق اجلوار ال�شم�شي. و يعتقد بع†س 

�شاعة اأن نيبريو كان يختباأ وراء  املوDيدي̀`````ن لالإ

ال�شم�س طوال ال�شنني ال�شابقة. وهذ√ ال�شور 

هي �ش̀`````ور Kانوية لل�شم�س �شببتها انعكا�شات 

�شوئي̀`````ة داخ̀`````ل عد�ش̀`````ة الكام̀`````ريا. يعر± 

Kر ال†شوئي با�شم ومي†س  امل�ش̀`````ورون هذا الأ

Kار  العد�شة are� lens. ي¶هر مثل هذ√ الآ

عندما يكون الت�شوي̀`````ر باŒا√ ال�شم�س كما 

أن̀`````¬ ينعك�س عرب مركز ال�ش̀`````ورة. ويبدو  لو ا

ومي†س العد�شة وا�شحاk بنحو خا�س يف �شور 

الفيديو والتلفاز ب�شبب حركة الكامريا التي 

توDدي اإىل تراق�س ال�شورة الزائفة يف حركة 

 kتقريبا kا√ معاك�س دائما`````̀Œهنا وهنا∑ يف ا

لل�شورة احلقيقية.

وعندما تختب̀`````Å احلقيقة, يدعي بع†س 

موDيدي راأي ال�شطدام اأن حكومة الوليات 

مر وتفا�شيل¬ وتبقي  املتحدة تخفي دقائق الأ

أري̀`````د قول¬ هنا,  عليها �رشية. ه̀`````ا ها... ماا

اأن نيبريو لو كان �شيÄ̀`````اk حقيقياk, لكان اآل± 

علم̀`````اء الفل∂ حول العامل يتعقبون¬ يف م�شار√ 

يف هذ√ اللح¶ة.

ومع كل هذا القدر الذي نعرف¬ عن هذ√ 

كذوبة, فل̀`````م Kارت اإذاk كل ه̀`````ذ√ ال†شéة  الأ

Kارة ب�شاأنه̀`````ا? ومن الذي يروج مثل هذ√  والإ

جابات  أب�ش̀`````ط الإ كاذي̀`````ب واملزاع̀`````م? يف ا الأ

 Columbia Pictures املمكنة تربز �رشكة

ال�شينمائية. فبينما كنت اأكتب هذ√ ال�شطور, 

كانت اإعالنات فيل̀`````م ال�رشكة اجلديد الذي 

حمل ا�شم 2012, والذي بداأ عر�ش¬ يف �شهر 

ت�رشين الثاين/ نوفم̀`````رب من عام 2009, قد 

آنذا∑.  بلغت اأوجها وانت�̀`````رشت يف كل مكان ا

ت¶هر اللقط̀`````ات الفيلمية املنتقاة موجة مد 

عاتية تكت�ش̀`````í جبال الهيمياليا مع الكلمات 

التالي̀`````ة: }كيف �شتهيÅ حكوم̀`````ات كوكبنا 6 

باليني اإن�شان لنهاية العامل? )توقف طويل(... 

ل̀`````ن ي�شتطيعوا.. )توقف طوي̀`````ل(... اكت�شف 

.z2012 احلقيقة. ابحث يف غوغل عن

ويف خطوة داعم̀`````ة لفكرة الفيلم, قامت 

�رشك̀`````ة كولومبي̀`````ا باإطالق موق̀`````ع اإلكرتوين 

www.instituteo�u علمي كاذب )هو

mancontinuity.org(. يتبع هذا املوقع 
اإىل من¶م̀`````ة ق�ش�شية تخيلية تدعى ب` معهد 

بقاء الب�رش )IHC(. ووفقاk لهذا املوقع, فاإن 

هد± موD�ش�ش̀`````ة IHC هو ‚̀`````اة الب�رشية. 

أبعد من ذل∂ عندما يقول اإن  Á†شي املوقع ا

علماء معهد IHC قد اأكدوا بثقة تبل≠ %94 

اأن العامل �شيدم̀`````ر وينتهي يف العام 2012...

هكذا!!

أنني حم̀`````ب, بل وعا�شق  قل ا ح�شن̀`````اk, فالأ

ل�شينما اÿيال العلم̀`````ي, ولنتفق على �رشاء 
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كذوبة التي  تذكرة للفيلم. ولكن ل ت�شرتوا الأ

تقول اإن العامل �شينتهي يف العام 2012.

❁				❁				❁

 ¬àjDhôa ,º```«¶©dG Ú```°üdG QGóL É```eCG -3

!!ôª≤dG í£°S ≈∏Y øe áæµ‡ IöTÉÑŸG

)�شتبقى هذ√ املقولة مغالطة كبرية حتى 

 kلو ا�شتخ̀`````دم رائد ف†شاء على القمر من¶ارا

.)kقويا

كذوبة لي�شت حتى بقريبة من  اإن هذ√ الأ

أ  احلقيقة. وهاكم حقيق̀`````ة نتفق عليها ونبدا

منها الق�ش̀`````ة: اإن العر�س ال¶اهري للéدار 

الع¶يم عند الن¶ر اإلي̀`````¬ من القمر �شيكون 

ه̀`````و ذات¬ ل�شع̀`````رة ب�رشية عندم̀`````ا نراها من 

م�شافة 2 ميل )2^3 كيلومرت(.

عندما نفكر يف اإمكاني̀`````ة م�شاهدة هذا 

امل�شه̀`````د حقاk, ين¶ر مع¶م النا�س اإىل  نقطة 

معين̀`````ة هي الط̀`````ول الع¶يم له̀`````ذا اجلدار 

الع¶يم -الذي يقرب من 9000 كم-  ولكن 

دون النتبا√ اإىل نقطة عر�ش¬ الذي يبل≠ 30 

قدماk فقط )1^9 مرت( يف اأق�شى ات�شا´ ل¬. 

ر�س - ومن م�شافة متاKل بعد القمر عن الأ

نحو 238 األف ميل )383 األف كيلومرت- فاإن 

معلم̀`````اk م�شابهاk على كوكبن̀`````ا يéب اأن يكون 

بعر�̀`````س 70 مي̀`````الk تقريب̀`````اk )113 كم( على 

قل كي ت�شتطيع ع̀`````ني ‹ردة على القمر  الأ

اأن متيز√.

ح�شناk, ماذا ع̀`````ن ال�شوDال امل�شاب¬ التا›: 

ه̀`````ل ي�شتطيع رائ̀`````د ف†شاء اأن ي̀`````رi جدار 

ال�شني الع¶يم من مدار اأر�شي?

جابة ه̀`````ي ل. فرغم اأن  م̀`````رة اأخرi: الإ

مكانية  بع†س العلماء قد داف̀`````ع بقوة عن الإ

الن¶رية له̀`````ذ√ امل�شاهدة اإذا توافرت اأف†شل 

ال¶̀`````رو± -من قبي̀`````ل �شفاء اجل̀`````و وزاوية 

�شوء ال�شم�س- اإل اأن اإمكانية هذ√ امل�شاهدة 

تتطل̀`````ب عيناk لها قدرة ميز )ح̀`````دة اإب�شار( 

اأكÌ من الت̀`````ي –¶ى بها العني الب�رشية ب`5 

قل. مرات على الأ

باخت�شار: ل Áك̀`````ن روDية جدار ال�شني 

الع¶يم م̀`````ن على �شطí القمر اأو من املدار, 

ن عر�ش¬ اأقل كثرياk من اأن ي�شمí بذل∂.  لأ
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)رÃا ل̀`````ن يده�شن̀`````ا اأن نع̀`````ر± اأن 45 

غاين...قد  ألبومات الأ مليون ن�شخة من اأحد ا

اأطلقت اأكذوبة يف علم الفل∂(.

 يف العام 1973, اأطلقت الفرقة املو�شيقية 

الربيطاني̀`````ة املعروف̀`````ة Pink Floyd اأحد 

 kومبيعا kلبومات �شعبي̀`````ة وانت�ش̀`````ارا أك̀`````Ì الأ ا

لبوم }اجلانب  ط̀`````الق. كان ا�ش̀`````م الأ على الإ

 �e Dark Side of the املعت̀`````م للقم̀`````ر

zMoon. وهنا كانت امل�شكلة. فقد Xن كثري 
من النا�س منذ ذل̀`````∂ احلني اأن اأحد وجهي 

ر�س,  القم̀`````ر -اجلانب ال̀`````ذي ل يقاب̀`````ل الأ

ويدعى اأحياناk ب`}الطر± البعيد للقمرz- هو 

.íيف عتمة دائمة. وهذا اأمر غري �شحي

اإن ما ه̀`````و �شحيí ه̀`````و اأن اأحد ن�شفي 

القم̀`````ر يكون يف Xلم̀`````ة يف اأي وق̀`````ت, واأن 

اجلانب امل¶لم يكون هو دوماk اجلانب البعيد 

 kأي†شا ع̀`````ن ال�شم�س. وهذ√ احل̀`````ال �شحيحة ا

ر�س. فاأحد وجه̀`````ي )ن�شفي(  بالن�شب̀`````ة لالأ

كوكبنا يواج¬ ال�شم�س يف الوقت الذي يكون 

خر يواج¬ عتمة الف†شاء )وقت  في¬ ن�شف¬ الآ

الليل(.

ر�̀`````س والقمر يدوران حول  وحيث اأن الأ

حموريهما, ف̀`````اإن بع†س مناط̀`````ق �شطحيهما 

تتé¬ �شوب النور يف الوقت الذي تتé¬ في¬ 

ر�س حول  مناطق اأخرi نحو العتمة. تدور الأ

حمورها مرة يف اليوم. اأما القمر فيدور دورة 

 .kحول حم̀`````ور√ يف مدة قدره̀`````ا 3^27 يوما

ول̀`````ذا فعلي∂ اأن تذكر, اأن اأحد وجهي القمر 

يك̀`````ون دوماk يف Xلمة. لكن هذا الوج¬ يتغري 

با�شتمرار.

❁				❁				❁
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)لقد قدمت التقانات احلديثة اكت�شافات 

عديدة وع¶يمة حقاk عرب ن¶امنا ال�شم�شي. 
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 kلك̀`````ن مو�ش̀`````و´ اأكذوبتنا هذ√ لي�̀`````س واحدا

منها(.

كذوبة  �شطورة- الأ Áكنني تو�شيí هذ√ الأ

أو املعلم, Ãا يرا√ النا�س  Kر, ا Ãقارنة هذا الأ

أ�شياء  أو ا عندم̀`````ا ي�شاهدون �شور حيوان̀`````ات ا

اأخرi ت¶هرها ت�شكيالت الغيوم يف ال�شماء. 

لكن, ب̀`````دلk من ذل∂, �شاآخذ يف تف�شريي هنا 

جانب العلم.

يف العام 1976, كانت مركبة وكالة الف†شاء 

مريكي̀`````ة نا�شا امل�شماة فايكن≠1 تدور حول  الأ

ماكن هبوط  كوكب املريï وتلتقط �ش̀`````وراk لأ

‡كن̀`````ة لتواأمتها املركب̀`````ة فايكن≠2. اأXهرت 

 kالل ت�شب¬ وجهاX هذ√ ال�ش̀`````ور �شكل iاإحد

ب�رشي̀`````اk هائل احلéم باأبعاد ت�شل اإىل 2 ميل 

 .k2^3 كم( تقريبا(

 íويف منطق̀`````ة ا�شمها �شيدونيا على �شط

املري̀`````ï, فقد بدا هذا الوج¬ يحدق فعالk يف 

فايكن≠1 وهي يف مدارها حول الكوكب.

قام العلم̀`````اء باإدراج هذا املعلم وفهر�شت¬ 

 ,)mesa ب�شف̀`````ة نو´ من اله†ش̀`````اب )مي�شة

وهو نو´ �شائع من الت†شاري�س يف تل∂ املنطقة 

أيام, ك�شفت وكالة نا�شا  املريخية. وبعد عدة ا

ال�ش̀`````ورة لعامة النا�̀`````س. وكان ن�س ال�شورة 

 kأ�شا يق̀`````ول: }ت�شكيل �شخري هائل... ي�شب¬ را

ب�رشياk.. �شكلت̀`````¬ Xالل تعطي خيالk ل¬ هيÄة 

.zعينني, واأنف, وفم

 zومنذ ذل∂ احلني �شار }الوج¬ املريخي

أيقونة Kقافية. ف¶ه̀`````ر يف الكتب واملéالت  ا

وبرامè اإذاعية واأفالم. اعتقد بع†س النا�س 

اأن الوج̀`````¬ هو دليل على وج̀`````ود حياة على 

املري̀`````ï- وهو دلي̀`````ل �شتبقي̀`````¬ نا�شا يف طي 

الكتم̀`````ان, بح�ش̀`````ب ق̀`````ول اأ�شح̀`````اب ن¶رية 

املوDامرة. 

ومن اأجل ا�شتخدام العلم لدح†س ن¶رية 

املعلم الذي بنت¬ كائنات ف†شائية غريبة, فقد 

أولوية عند نا�شا  غدا ت�شوير منطقة �شيدونيا ا

 ïاإىل املري MGS عندما و�شلت بعثة مركبة

أيل̀`````ول/ �شبتمرب من ع̀`````ام 1997.  يف �شه̀`````ر ا

وعندم̀`````ا حلقت MGS بتاري̀`````ï 5 ني�شان/ 
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اإبريل, 1998, فوق منطقة �شيدونيا اأول مرة, 

قام فري̀`````ق الت�شوير بالكامريا اÿا�شة على 

املركبة بالتقاط �شورة هي اأدق بع�رش مرات 

�شلية. وعندما عر�شت  من �ش̀`````ور فايكن≠ الأ

ال�ش̀`````ورة اأول مرة على موق̀`````ع flترب الدفع 

النفاث, فقد ك�شفت اأن الوج¬ هو عبارة عن 

ت�شكيل �شطحي طبيعي. وانتهت الق�شة هنا 

?íاإذن. �شحي

ط̀`````را±: فالوج¬  مل يقن̀`````ع هذا جميع الأ

املريخ̀`````ي موجود عند خط العر�س ال�شما› 

رقم 41°. ويف �شه̀`````ر ني�شان/اإبريل من عام 

1998, كان الوق̀`````ت هو ف�ش̀`````ل ال�شتاء على 

املريï, مع ما يعني ذل∂ من وجود لل�شحب. 

وكان هذا يعني اأن كامريا املركبة كانت –دق 

من خالل �شحب رقيقة كي ترi الوج¬. لذا 

يق̀`````ول املت�شككون اأن ه̀`````ذا ال†شباب الرقيق 

رÃا اأخفى بع†س املعامل الغريبة للوج¬. 

وعندما راأi اأخ�شائيو البعثة اأن اجلدل 

أو يرتاجع,  املحت̀`````دم ب�شاأن الوج̀`````¬ مل ينت̀`````¬ ا

قاموا باإع̀`````داد عملية –ليق Kانية ت�شتهد± 

تل∂ املنطقة من جدي̀`````د. وحيث اأن ت�شميم 

املركب̀`````ة MGS جعله̀`````ا تن¶̀`````ر اإىل املناطق 

أ�شفلها ب�شكل مبا�رش, لذا فقد كانت  الواقعة ا

مت�ش̀`````í الكوكب يف قطاع̀`````ات عر�شها 5^1 

مي̀`````ل )5^2 كم( تقريب̀`````اk, ومل تكن –لق فوق 

.kالوج¬ كثريا

MGS أر�شلت املركبة ومع ذل∂, فق̀`````د ا

بتاري̀`````ï 8 ني�شان/ اإبريل م̀`````ن عام 2001 -

ويف ي̀`````وم �شيفي تخلو �شم̀`````اوD√ من ال�شحب 

يف منطقة �شيدوني̀`````ا- كي تاأخذ ن¶رة Kانية 

اإىل تل∂ املنطقة. والتقط̀`````ت كامريا املركبة 

املدارية �شورة رائعة باأعلى دقة ت�شتطيعها. 

مث̀`````ل كل بيك�ش̀`````ل يف �ش̀`````ورة الع̀`````ام 2001 

أبعادها 1^5 قدم  منطقة من �شطí الكوكب ا

)56^1م( مقارنة ب�شور فايكن≠1 ال�شابقة يف 

العام 1976 التي كانت دقتها 141 قدم )43 

مرت( لكل بيك�شل.

ما اأXهرت¬ ال�ش̀`````ورة هو ن�شخة مريخية 

أو مي�شة,  م̀`````ن ه†شبة �شدي̀`````دة النح̀`````دار, ا

ر�س �شائعة  وهي ت�شكيالت �شطحية على الأ

مريك̀`````ي, واأن منطقة  يف مناط̀`````ق الغرب الأ

�شيدوني̀`````ا قد احتوت مناط̀`````ق مي�شات كثرية 

 iخر م�شابهة ملنطقة الوج¬, لكن املناطق الأ

مل ت�شاب̀`````¬ روDو�ش̀`````اk ب�رشية, ول̀`````ذا فلم Œذب 

كث̀`````رياk من اهتم̀`````ام النا�س. وق̀`````د قام فريق 

مركب̀`````ة MGS بدرا�شة هذ√ املع̀`````امل بعناية 

فائقة با�شتخدام مقيا�س ارتفا´ ليزري )هو 

.MGS املركبة Ïعلى م )MOLA

داة MOLA قيا�س ارتفا´  ا�شتطاعت الأ

مع̀`````امل �شطحية بدقة تبل̀`````≠ 20 اإىل 30 �شم, 
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ونف̀`````ذت مÄات عمليات قيا�̀`````س الرتفاعات 

ملع̀`````امل �شبيه̀`````ة باملي�شات ح̀`````ول ويف منطقة 

�شيدونيا Ãا يف ذل̀`````∂ الوج¬ املزعوم. �شاب¬ 

أبعاد√ - الوج̀`````¬, يف ارتفاع¬ وحéم¬ ون�شب ا

مر- اله†شاب  أبع̀`````اد√ يف واقع الأ بل وجميع ا

خرi, ومل يكن من غرابة في¬ باأي �شكل. الأ

اإن ه†ش̀`````اب منطق̀`````ة �شيدونيا هي ذات 

اأهمية كب̀`````رية بالن�شب̀`````ة لعلم̀`````اء جيولوجيا 

نها تق̀`````ع يف منطقة و�شطى بني  الكواك̀`````ب لأ

مناطق املرتفعات املليÄة بالفوهات يف جنوب 

 Ìك الكوكب ومناطق ال�شه̀`````ول املنخف†شة الأ

�شال�ش̀`````ة وانب�شاطاk يف ال�شمال. يعتقد بع†س 

العلماء اأن مناطق �شهول ال�شمال هي كل ما 

مر  تبقى من حميط مريخي قدË. اإن كان الأ

كذل̀`````∂, فاإن منطق̀`````ة �شيدوني̀`````ا رÃا كانت 

موج̀`````ودة قريباk من حاف̀`````ة ج�شم مائي كبري 

)حميط(. وبالن�شبة للعلم̀`````اء فاإن هذا يعني 

لهم �شيÄاk اأكÌ اأهمي̀`````ة واأكÌ اإKارة بكثري من 

.kب�رشيا kتها وجهاÄرد ه†شبة ت�شاب¬ يف هي›

❁				❁				❁
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 ,kحقيقيا kكذوب̀`````ة اأمرا )ل̀`````و كانت هذ√ الأ

لكان الكون مكاناk �شديد الختال± عما هو 

علي¬ يف الواقع(.

رغ̀`````م خلو هذ√ املقولة من اأي �شحة, اإل 

أن¬ لي�س من ال�شعب اإدرا∑ ومعرفة بدايتها:  ا

اد الف†شاء يف  sأف̀`````الم رو لقد اأXهرت �شور وا

ر�س,  اأو يف طريقهم اإىل  مركباته̀`````م حول الأ

أنهم ي�شبح̀`````ون اأو يطريون يف تل∂  القم̀`````ر, ا

املركبات الف†شائي̀`````ة. وباملثل, اأXهرت �شور 

لرواد مك̀`````و∑ الف†شاء الذين اأجروا عمليات 

�شالì من¶ار هبل الف†شائي  �شري ف†شائية لإ

وهم ي�شبحون يف الف†شاء ويقيدهم حبل اإىل 

أو املن¶ار. كما  اجلزء الرئي�س من املركب̀`````ة ا

حدث يف مرات مبك̀`````رة من برنامè الف†شاء 
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أ�ش̀`````ار الطيارون وبع†س العلماء,  املاأهول اأن ا

أن¬ مكان  وبنحو خاطÅ, اإىل الف†شاء كما لو ا

.zero gravity اجلاذبية Ëعد

اإن الثقال̀`````ة )اجلاذبية( هي قوة يحدKها 

اأي ج�شم ل̀`````¬ كتلة. ونحن نن¶̀`````ر عادة  اإىل 

ر�س  ال�شم�س, والقمر, والكواكب )وخا�شة الأ

أنه̀`````ا اأج�شام –¶ى بهذ√ القوة.  منها( على ا

 ,kأي†شا أن̀`````ا, واأنت ا أنني ا ولك̀`````ن احلقيقة هي ا

وب�شب̀`````ب امتال∑  ج�شدينا لكتلة ما -نح¶ى 

 kأن¬ فعال أي†ش̀`````اk ب�شيء من قوة الثقالة- رغم ا ا

قدر �شÄيل.

ودو‰̀`````ا حاج̀`````ة اإىل ال�شتعان̀`````ة ببع†س 

املعادلت الريا�شية ال�شعبة هنا, Áكننا اأن 

نذك̀`````ر اأن عامل الريا�شيات الربيطاين اإ�شحاق 

أKبت اأن قوة  نيوت̀`````ن )1643-1727( كان قد ا

الثقالة تتناق�س م̀`````ع ازدياد امل�شافة بني اأي 

ج�شمني, لكنها ل تزول مطلقاk. ويف احلقيقة, 

ر�س على ارتفا´ 100 كم  فاإن قوة Kقال̀`````ة الأ

فوق �شطحها, تك̀`````ون بن�شبة 97% منها عند 

�شطí البحر.

م̀`````ن ذل∂ نرi, على �شبيل املثال, اأن قوة 

جذب ال�شم�س لكوكب عطارد )اأقرب كواكبها 

اإليها( هي اأقوi من جذبها لكوكب الزهرة, 

أو اأي كوكب اآخر )ولذا يéب على  ر�س, ا والأ

عطارد اأن يتح̀`````ر∑ يف مدار√ حول ال�شم�س 

أن¬  خرi; فلو ا باأ�رش´ ‡ا تفع̀`````ل الكواكب الأ

ر�س,  دار ح̀`````ول ال�شم�س ب�رشع̀`````ة دوران الأ

اإليها ب�رشع̀`````ة وابتلعت¬(.  جلذبت¬ ال�شم�̀`````س 

ر�س على القمر  وباملثل, تبق̀`````ي قوة Kقالة الأ

ي̀`````دور حولها م̀`````رة كل 3^27 يوماk, ومت�ش∂ 

 kمن 60 قمرا Ìقالة كوكب امل�شرتي باأكK قوة

يدورون حول¬.

اإذا كان �ش̀`````اأن ق̀`````وة الثقال̀`````ة يف الف†شاء 

أنهم  هكذا, فلماذا يبدو اإذاk مالحو الف†شاء ا

جابة العلمية هي اأن  ي�شبحون في¬ بحرية? الإ

ج�شام يف الف†ش̀`````اء تكون يف حالة �شقوط  الأ

حر م�شتمر. ت�شف هذ√ العبارة حالة حركة 

ل ت�شار´ فيه̀`````ا �شوi تل∂ التي تفر�شها قوة 

الثقال̀`````ة. Áكن اأن يحدث اأمر م�شاب¬ لراكب 

ر�س Á�ش∂ حقيبة يف يد√,  م�شعد عل̀`````ى الأ

حي̀`````ث �شيكون لكال هذي̀`````ن اجل�شمني حالة 

}انع̀`````دام وزنz متماKل̀`````ة اإذا �شقط امل�شعد 

ب�رشعة كافية.

ولنتاأم̀`````ل حقيق̀`````ة اأخرi اأخ̀`````رية: فلو مل 

يك̀`````ن هنا∑ من Kقالة يف الف†شاء فلن تتمكن 

قمار ال�شطناعية اÿا�شة باأر�شاد اجلو  الأ

ر�س, ولن  والت�ش̀`````الت من الدوران حول الأ

ر�س حول ال�شم�س, ولن تدور ال�شم�س  تدور الأ

مر بالفعل هو  حول مركز املé̀`````رة. ولكان الأ

–̀`````ر∑ كل �ش̀`````يء يف الف†ش̀`````اء يف خطوط 

م�شتقيمة, وهو ما �شيéع̀`````ل الفو�شى �شيدة 

الكون.
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...ولكن هن̀`````ا∑ Kقال̀`````ة يف الف†شاء. بل 

ويوجد الكثري منها.

❁				❁				❁

 ¤EG √Oôªa ΩÉ©dG ∫ƒ°üa ±ÓàNG É```eCG -7

!!.¢ùª°ûdG øY ¢VQ C’G ó©H Ò¨J

م̀`````ر, تبدو ه̀`````ذ√ املقولة  )يف Xاه̀`````ر الأ

�شحيحة. لكن العلم لدي¬ قول اآخر(.

ن  خر لأ ر�س تبدلk من ف�شل لآ ت�شه̀`````د الأ

كوكبن̀`````ا Áيل بزاوية قدره̀`````ا 5^23° درجة 

عل̀`````ى م�شتوi مدار√ حول ال�شم�س. ما تعني¬ 

ه̀`````ذ√ العبارة هو اأن ف�ش̀`````ل ال�شيف يحدث 

ر�س ال�شما› ب�شبب ميل قطب  يف ن�شف الأ

ر�س ال�شما› نحو ال�شم�س يف ذل∂ الوقت  الأ

من العام. ولكن القطب اجلنوبي, يف الوقت 

أي†شاÁ ,kيل مبتعداk عن ال�شم�س بالقدر  ذات¬ ا

ذات̀`````¬. وهذا يعني حل̀`````ول ف�شل ال�شتاء عند 

ن ذات¬. �شكان ن�شف الكرة اجلنوبي- يف الآ

ر�س  أم̀`````ا م̀`````ا يتعل̀`````ق بامل�شافة ب̀`````ني الأ ا

ر�̀`````س تكون اأقرب م�شافة اإىل  وال�شم�س, فالأ

أوائل  ال�شم�̀`````س بقدر 5 مالي̀`````ني كيلومرت يف ا

أوائل  �شه̀`````ر كانون الث̀`````اين /يناير منه̀`````ا يف ا

 kشهر مت̀`````وز/ يوليو. اإن ه̀`````ذا يعني تاأرجحا�

يف امل�شاف̀`````ة يزيد ق̀`````در√ قليالk فقط عن %3 

أبعد  ر�س من ال�شم�س وا ب̀`````ني اأقرب نقطة لالأ

نقطة لها عنها. ورغم �شاآلة هذ√ الن�شبة, اإل 

اأن 3% لي�ش̀`````ت باأمر غري ذي �شاأن: فاختال± 

ر�س اجلنوبي  امل�شافة هذا يعني اأن ن�شف الأ

يتلقى طاقة �شم�شية يف ف�شل �شيف¬ اأكÌ ‡ا 

ر�س ال�شما› يف �شيف¬. يتلقا√ ن�شف الأ

يبداأ ف�شال ال�شيف وال�شتاء يف مواعيد 

ت�شم̀`````ى باأوقات النقالب, وه̀`````ي تل∂ التي 

–دد اأعلى واأخف†س نقطة ت�شل اإيلها ال�شم�س 

يف ال�شماء )Xاهرياk(. يف الن�شف ال�شما›, 

تاأخ̀`````ذ ال�شم�س بتاري̀`````ï 21 حزيران/ يونيو 

موقعاk لها يعلو بزاوية اأكÌ ب`47° درجة )اأي 

ر�س( عن موقعها  �شعف زاوية ميل حمور الأ

ول/دي�شمرب. ولذا يبداأ ف�شل  يوم 21 كانون الأ

ال�شيف �شمال خط ال�شتواء يف وقت قريب 



133 2011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

∂∏ØdG º∏Y ≈∏Y IöUÉ©e äGAGÎaG

من هذا التاريï )21 حزيران/ يونيو(, بينما 

أ ف�ش̀`````ل ال�شتاء يف جنوب¬. ولهذا ال�شبب  يبدا

أن¬  يبدو قولنا عن ي̀`````وم 21 حزيران/ يونيو ا

يوم }النقالب ال�شيف̀`````يz بعيداk عن الدقة: 

فال�شيف يب̀`````داأ يف ذل∂ الي̀`````وم يف الن�شف 

ر�س. ون�شتخدم نحن  ال�شما› فقط م̀`````ن الأ

هنا يف املéلة ت�شمية انقالب حزيران/ يونيو 

�شارة اإىل  ول/ دي�شمرب لالإ وانقالب كانون الأ

حداث. هذ√ الأ

❁				❁				❁

 Ì```µJ..ôª≤dG  ∫É```ªàcG  ™```eh  ..  -8

!!!ºFGô÷G

كذوبة نفوذاk وتاأKرياk للقمر  )تن�شب هذ√ الأ

مر(.  اأكÌ ‡ا يح¶ى ب¬ يف واقع الأ

كذوبة,  لقد �شمع كثري من النا�س بهذ√ الأ

�شف ب�شحتها, وذل∂  وكثري منهم يعتق̀`````د لالأ

رغم عدم وجود اأدنى دلي̀`````ل يوDيدها. تزعم 

 Çو› ال�رشطة والطوارDشطورة اأن م�شو� هذ√ الأ

يلح¶ون زي̀`````ادة يف ن�شبة اجلرائم يف اأوقات 

اكتمال القمر.

وعلى اأي حال, ت¶هر الدرا�شات العلمية 

عدم وجود ما يربط بني الق†شيتني. وبعبارة 

اأخرi, اإن اأطوار القمر ل تاأKري لها على عدد 

�شخا�س طالبي  اجلرائم املرتكبة, اأو عدد الأ

اللéوء, اأو عدد حوادث احلمل والولدة, اأو 

أKر م�شاب¬ اآخر. اأي ا

ر مثل هذ√ املقولة?  qت�شتم n pواإذن, مل

مر هو ما يبدو من اأن النا�س  رÃا كان الأ

حداث يف وقت اكتمال  يلح¶ون مثل هذ√ الأ

أك̀`````Ì ‡ا يلح¶ون¬ يف اأوقات اأطوار√  القمر ا

 .iخر الأ

ويخم̀`````ن علماء الجتم̀`````ا´ اأن النا�س هم 

أك̀`````Ì ميالk ملالح¶ة و تذك̀`````ر القمر يف طور  ا

 .iخر البدر منهم يف اأوقات اأطوار√ الأ

واإذن, اإذا ارتك̀`````ب اأحده̀`````م جرÁ̀`````ة ما 

عندم̀`````ا يكون القم̀`````ر يف طور ه̀`````الل, فاإن 

�شخا�̀`````س الذين يقومون بتغطية اجلرÁة  الأ

أو يلح¶ون طور القمر يف  قد ل يتذك̀`````رون ا

تل∂ الليلة- )رÃ̀`````ا غرب القمر قبل و�شول 

ال�رشط̀`````ة اإىل م�̀`````رشì اجلرÁ̀`````ة(. وعلى اأي 
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ح̀`````ال, اإذا كان القم̀`````ر ب̀`````دراk, فرÃا يكون 

�شابط ال�رشطة اأكÌ ق̀`````درة على تذكر طور 

ن القمر ال�شاطع, بكل  القمر يف تل∂ الليلة لأ

ب�شاط̀`````ة, اأكÌ و�شوحاk من قمر طور الهالل, 

ومالح¶ت¬ اأكÌ �شهولة. 

وهاكم حقيق̀`````ة نوDكد عليها: يعك�س قمر 

مكتم̀`````ل �ش̀`````وءاk اأكÌ بع�رش م̀`````رات من �شوء 

قم̀`````ر يف طور الرتبيع حتى لو كان قمر طور 

خري, يعك�س �شوء قمر  أو الأ ول, ا الرتبي̀`````ع الأ

هو ن�شف مكتمل.

وال̀`````ولدات,  فاجلرائ̀`````م,  وباخت�ش̀`````ار: 

حداث الغريبة, اإ‰ا –دث طوال ال�شهر  والأ

كل̀`````¬. لكن ما يحدث منه̀`````ا يف وقت اكتمال 

القمر هو م̀`````ا يذكر√ النا�̀`````س اأكÌ من غري√ 

للحديث عن¬.. وربط¬ بقمر مكتمل.

¥µ
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اإنs اإن�ش̀`````انn اليوم الذي يحم̀`````ُل ا�شم هومو �شابين�̀`````س- �شابين�س الذي هو 

ألفاk اإىل  , الذي يبلُ≠ من العمرp من دون �ش∂ اأربعنيn ا pول ن�شانp الأ ارتق̀`````اءl من الإ

, من املحتمل اأن يكونn ‹م̀`````ُل الن�شاط الف�شيولوجي لهذا  mشنة� nخم�ش̀`````ني األف

ل±p من  ¬, قد تغريn قليالk على م̀`````دار هذ√ الآ pائ̀`````ُف اأع†شائXن�ش̀`````ان, اأي و الإ

 احليوي 
ُ
أي†شاk الرتكيُب الكيميائي , ورÃا تغريn ا

ُ
ال�شن̀`````ني, وتغريn �شكلُ¬ اÿارجي

أنوا´ الغذاءp والن�شاط الذي Áار�ش¬ وامللب�س الذي  ن�شéت¬ –تn تاأKريp املناpñ وا لأ

. pيام
مرا�سp التي اأ�شابت¬ على مرu الأ يرتدي¬ والأ
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املحفوXُة  املتحé̀`````رةُ  الع¶̀`````ام  وت�ش̀`````ريُ 

 sن
أ ا اإىل  املقاب̀`````ر اجلماعي̀`````ة  الي̀`````ومp يف  اإىل 

 rاإذ . pمéاحل nال`)هومو�شابين�̀`````س( كان �شغ̀`````ري

 kهكذا اإل حديثا r ُ
̀`````رب rكnمل ي nن�شاين ń الإ اإن الن̀`````و

بف†شلp تغذيةm اأكÌ توازناk وغنىk بالفيتامينات, 

 pالن¶اف̀`````ة والرعاية pش̀`````ن و�شائل�– pوبف†شل

 pُد ت�شوه̀`````ات الع¶ام`````̀éال�شحي̀`````ة. واإننا لن

 pاعوجاج nمثل ,kنف�شه̀`````ا التي ت�شادفنا حالي̀`````ا

, وعدمp التماKل يف طولp بع†س  pمف�شل احلو�س

أو باليد. لقد  أو اإ�شبعm زائدةm بالقدم ا , ا pالع¶ام

كانnتr حياتُ¬ ق�شريةk, فهي يف املتو�شط KالKني 

عام̀`````اk, ول نكت�ش̀`````ُف اإل فيما ن̀`````درn جماجم 

�رشةُ كانت تتاألُف من  �شخا�سm عéائز. فالأ لأ

 nنrناُث ي�شل أُنا�سm �شغار ال�شنp حيث كانتp الإ ا

أبكر عم̀`````ا نرا√ُ اليومn, ول  ‚ابp ا اإىل �شنp الإ

م̀`````امn الزوجنيp �شوi فرتةm ق�شريةm من 
أ يتبقى ا

. pالتنا�شل pاأجل

 pغيب̀`````ة يف  الباليونتولوج̀`````ي,  يق̀`````دُم  ل 

 pعرفةÃ لن̀`````ا íُت�شم nائ̀`````قKو sي
, اأ pالن�شو�̀`````س

 pُب نف�ش¬ يف الع�رش`````̀ pن�شاُن يطب كي̀`````ف كانn الإ

النيوليث̀`````ي )م̀`````ن 10000 اإىل 4000 قب̀`````ل 

دويةn مثالk? ل  امليالد(. ه̀`````ل كانn ي�شتخدُم الأ

نr ذل∂, لكننا ن�شتطيُع اأن  nع nجابة ن�شتطيُع الإ

 pالع¶مية املكت�شفة pالهي̀`````اكل pمن خالل nكدDنو

 , pالع¶ام nيرُد ك�ش̀`````ور nأن̀`````¬ كان يعرُ± كي̀`````ف ا

بتثبيتp الع¶̀`````امp املك�ش̀`````ورةp واملحاف¶ةp على 

 pفة nامل†شاع pالك�شور pيف حال rها, لك̀`````ن pا�شتقامت

 pب rيعرُ± طريقة اجلذ rأن¬ مل يكن Áكُن القوُل ا

 nالتي تعيُد ال�شتقامة pنrيnاملك�شور p rنيnمن الطرف

. ونرتدُد اأكnÌ يف احلديثp عن Kقوب  pللع¶̀`````ام

 pعلى مدار kجزئيا rت`````̀ nم
اجُلمérمةp والتي التاأ

أم  . هل ه̀`````ي اإ�شابةl عار�شةl ا pال�شخ�س pحياة

خرية,  جروlì متعمدةl? وبخ�شو�̀`````س هذ√ الأ

, فهل كان لهذ√  pبح̀`````اث يخيُم ال�شُ∂ على الأ

 kالجيا pع kغر�شا rتnأم كان , ا
l
الثقوبp معنى ديني

أم  ميكانيكي̀`````اk ي�شته̀`````دُ± تقوي̀`````ةn الع¶̀`````ام, ا

 ?kمثال pوال�شلل ṕ nكال�رش xع�شبي mملر�س kعالجا

 sن
أ ويف مثلp هذ√ احل̀`````التÁ pكنُنا افرتا�سl ا

 pبال�شلل nشابة� ُع الإ pكان يُرج nËالق̀`````د nن�شان الإ

 pحاتrالفت n∂`````̀يق�شُد بتل nوهل كان . pï`````̀اإىل امل

? اإن هذا  pالعقلي̀`````ة pال�شطراب̀`````ات nìاإ�ش̀`````ال

أن¬ كانn يعتربُ  الفرتا�̀`````سn ي�شمíُ لنا با�شتنتاجp ا

مرا�سp التي توKDُر على  اجلمéم̀`````ةn موطناk لالأ

�شÄلةn رÃا ت¶ُل  ! واإن هذ√p الأ pن�شان �شح̀`````ةp الإ

. mاإجابة pمن دون

�سp على  nش�
Dاملو uالعقالين uالطب pومع بدايات
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 rباأن اأ�شبحت rتnانته mوتقنيات nèومناه nÇمباد

 nالع�رشين pيف القرن 
s
هي ذاتُها الطبs احلقيقي

 uم̀`````ع ما يُعرُ± بالطب , mïالتاري n∂ذل nأو قب̀`````ل ا

 mقليلة mمعلومات iلي�س لدين̀`````ا �شو , uالتقليدي

وائلp الذين حملوا على  ع̀`````ن املتخ�ش�شنيn الأ

لمp النا�سp الذينn عانوا 
م مهمة ت�شكنيp اآ pعاتقه

. pìى واجلرا qمل واحُلم الأ

ولt الكثري من  لق̀`````د ا�شتع̀`````ارn الط̀`````بt الأ

أنح̀`````اءp العاملp قبل  ال�شح̀`````رp والغيبياتp يف كلu ا

 .kبعد ذل∂ علميا íُم ي�شبK kكهنوتيا níاأن ي�شب

 nوال�شني والهند nفاإذا انتقلنا اإىل م�رش وبابل

 ¬ nوطرق p¬ pمعتقدات mشعب� pلكل sن
أ وفار�سn ‚دr ا

اÿا�شةn يف معاجلةp املر�شى. 

 rتnالتي بحث pالعربية pامل�شادر uاأهم rمن sاإن

 pنباء يف كيفيةp ن�ش̀`````وءp الطب, }كتاُب عيونp الأ

أl�شيبعة املتوفى  أبي ا طباءz لبن ا يف طبقاتp الأ

 pمني ̀`````¬ لأ nفsأل �شن̀`````ة 649ه̀``````/1252م والذي ا

, وهو اأف†شُل كتاب  píال�شال p∂املل pوزير pالدولة

ت¬p اإل كتاُب  pل ي†شاهي¬ يف اأهمي pيف الرتاج̀`````مm

 p¬تاُز عليÁ ¬sللقفطي, لكن z pاأخبار احلكماء{

 nس� uوقد ُخ�ش .kأوف̀`````ُر مادة لماk وا pأو�شُع ع أنsُ¬ ا با

 rن nع pللبحث pهذا الكت̀`````اب rن pوُل م الب̀`````اُب الأ

ها. pKحدو pواأول uالطب pشناعة� pوجود pكيفية

̀`````ة: اإنs الكالمn يف  nشيبع�ُ
أ أبي ا يقوُل اب̀`````ُن ا

: m√رُشُ لوجو�rعnهذا املعنى ي pقيق–

 nما بعد sكل sف̀`````اإن , p¬ pب pالعهد nاأحُده̀`````ا بعد

 , pهذا القبيل rم̀`````ن nما كان kوخ�شو�شا p√ pعه̀`````د

.kجدا l pرش� nع p¬في nفاإن الن¶ر

 nواملتميزين pللقدماء rد`````̀‚ r nأننا مل الثاين: ا

راءp ال�شادق̀`````ةp قولk واحداk �شاداk يف  وذوي الآ

.¬ُnنتبع nعلي¬ ف kهذا متفقا

الثال̀`````ث: اإنs املتكلمنيn يف ه̀`````ذا ملا كانوا 

 pح�شب pب kجدا p±وكانوا كث̀`````ريي الختال kرقا pف

لn التوجيُ¬ يف  nك rش�nأ ما وقعn لكلp واح̀`````دm منهم, ا

هم هو احلُق. pاأقوال uي
اأ

 sب̀`````ي اأ�ُشبيعة فيقوُل: اإنnأ وي�شتط̀`````رُد ابُن ا

الق̀`````ولn يف ُوجودp �شناعةp الط̀`````بu ينق�شُم اإىل 

, وnقومl يقولون  p¬ pم nد pق pب nفقوم يقولون : p r
م̀`````ني nق�ش

. p¬ pKحدو pب

 nيقولون pج�شام
فالذين يعتقدونn حدوثn الأ

ج�شامn التي 
ن الأ اأن �شناعةn الطبu حُمدKةl, لأ

. kةKُل فيها الطُب حُمد nيُ�شتعم

 uيف الطب nيعتقدون nم nد pالق nيعتقدون nوالذين

ُ¬. ويقول̀`````ونn اإنs �شناعةn الطبu قدÁةl مل  nم nد pق

�شي̀`````اءp القدÁة, مل  , كاأحدp الأ rتnكان rُم̀`````ذ rتزل

. pن�شان لrقp الإ nخ nمثل , rل nزnت
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واأما اأ�شحاُب احل̀`````دوثp فينق�شُم قولُهم 

 sالطب sيقوُل اإن rفبع†ُشهم ,kأي†شا p ا r
̀`````ني nاإىل ق�شم

 pاأحد rن pم nكان rاإذ , pن�ش̀`````ان r̀`````ق الإ ل nم̀`````ع خ nق pُخل

 rوبع†ُشهم . pن�شان �شياءp التي بها �ش̀`````الìُ الإ الأ

 nج pر rتُخ rا�ش sالط̀`````ب sيق̀`````وُل وُهُم اجلمه̀`````وُر اإن

 :kأي†شا p ا rني nق�شم nينق�شمون pلءDُد. وه̀`````وrعnفيما ب

 , nها النا�س nألهم  تعاىل ا
n
فمنهمr من يقوُل اإن اهلل

واأ�شحاُب هذا الراأي يوافقونn على ما يقولُُ¬ 

 pالقيا�س pأبقراُط وجميُع اأ�شحاب جالينو�ُس وا

. pو�شعراءُ اليونان

ومنهمr من يقوُل اإن النا�سn ا�شتخرجوها. 

 pواأ�شحاب pربةéمن اأ�شحاب الت lقوم nلء
Dوهو

أي†شاfl kتلفونn يف الو�شعp الذي  , وهم ا pلnي pاحل

. rت nا�شتخرج nÕت و pج pتُخر rب¬ ا�ش

 sاأن الطب pمن القدم̀`````اء lكث̀`````ري nوق̀`````د ذكر

 pقليم Xهر يف K̀`````الثp جزائ̀`````رn يف و�ش̀`````ط الإ

الراب̀`````ع اإحداه̀`````ا تُ�شم̀`````ى رود�̀`````س والثانيُة 

 nقنيد�س والثالثُة تُ�شمى قو�س, ومن هذ√ كان

أبقراط. ا

والذي̀`````ن قالوا اإن الط̀`````بs من اهلل تعاىل, 

 kوا باأن جماعة qéيا واحتDبالرو lاإلهام nقالوا: هو

حالم اأدويةk ا�شتعملُوها يف اليق¶ة  أوا يف الأ را

ف�شفتهمr من اأمرا�̀`````سm �شعrبnةm و�شفت كلs من 

ا�شتعملnها.

والذي̀`````ن يعتقدونn باأن¬ معرفةl جاءnتr عن 

طريق امل�شادفةp ي̀`````وردونn عن اأندروماخو�س 

 kيام يتفقُد عمال أح̀`````دp الأ أن¬ ذهبn يف ا قول¬ ا

 ,kو�رشابا kوقد حمل لهم زادا p¬يف حقل nيعملون

 pاأن يغر± من ال�رشاب pاأحُد العمال nراد
أ فلما ا

, فاأم�ش∂ ورفاقُ¬  rتnأ وجدn في̀`````¬ اأفعى قدr تهرا

 pيف القرية sوقال ل¬ رفاُق̀`````ُ¬ اإن , pع̀`````ن ال�رشاب

نr �شدةp ما ب¬,  pم nيتمنى املوت kذوم̀`````ا› kرجال

, فم†شوا  nليموت pمن هذا ال�̀`````رشاب p¬`````̀فلن�شق

ا كان الليُل  qال�̀`````رشاب, فلم n∂أ�شقو√ ذل اإلي̀`````¬ وا

 , pاإىل الغداة n
انتفnï ج�شمُ¬ نفخاk ع¶يماk وبقي

لد اÿ̀`````ارج وXهرn اجللُد  pعن¬ اجل nم �شقط`````̀K

 nلُب nحتى �ش rل nز`````̀ nومل ي , pاللون nاأحمر 
ُ
الداخل̀`````ي

جلُد√ُ وبnرا.

 pعرب الع�شور pمفهوُم املر�̀`````س nلق̀`````د تطور

 pاحل†شارات كما يف بالد pيف بع†س íحتى اأ�شب

 mلهة ل�شخ�س نn الآ pم kاأو عقابا kالرافدي̀`````ن لعنة

 sفال�شفاءُ ل بُد n∂`````̀أذية, ولذل أو ا  ا
m
م rر`````̀éُ pأتى ب ا

 nوكان . pلهة اأن يكونn عن طري̀`````قp ا�شرت�شاءp الآ

آله̀`````ةp ال�شفاءp يé�شُد  }يننéي �úي̀`````داz اأحُد ا

 nيحمُل اأفعى ذات mل�شخ�س mمتثال pعلى �ش̀`````كل

nت  pترُب rفعى اع نs الأ
أ . وهذا يدُل عل̀`````ى ا pأ�شني را

 pهورX الرافدي̀`````ن قبل pيف بالد uللطب kرم̀`````زا
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 pا ل يق̀`````ُل عن ع�رشةÃ أ�شك̀`````ولب اليون̀`````اين ا

. mقرون

مون  nيُق�ش pطباءُ يف بالد الرافدين وكانn الأ

ا±  qرnوُل يدعى بالع : الطبيُب الأ mزمر pالثK اإىل

والثاين   , والت�شخي�̀`````سُ ن̀`````ذاُر  الإ ووXيفت̀`````ُ¬ 

يُدعى بالراقي ووXيفتُ¬ طرُد ال�شياطنيp من 

ال�شخ�سp املري†سp ومن املن̀`````زلp الذي يعي�ُس 

�ش̀`````يu وهو الطبيُب  في̀`````¬. والثالُث يُدعى بالآ

دوية   الذي كانn يداوي املر�شى بالأ
t
احلقيقي

 pاإىل جانب pاجلراحية pيقوُم بالعمليات nكما كان

. pحر uوال�ش pافة qالعر

وم̀`````ن الالف̀`````تp اأن �شكانn ‡لك̀`````ةp ماري 

الواقع̀`````ةp عل̀`````ى �شفا±p الف̀`````رات قد عرفوا 

̀`````ةn وقالوا بع̀`````زلp املر�شى  nي pدrاملُع nمرا�̀`````س الأ

 nأر�شل . فقد ا pمرا�س امل�شابنيn باأحد تل̀`````∂n الأ

املل∂ }زم̀`````ري ليمz ملُ∂ م̀`````اري اإىل زوجت¬ 

}�شيبتوz ر�شالةk يقوُل فيها }اإىل �شيبتو, هكذا 

 zنائوم{ nني اأن ال�شيدةnلقد بلغ : p∑يق̀`````وُل �شيد

 mكثرية mواأن لها ات�شالت , pباملر�س rقد اأ�شيبت

ها  uأنها تقابل يف مقر , كما ا pالق�رش pم̀`````ع رجال

 rن
أ ن علي∂ ا اÿا�̀`````سu العديدn من الن�شاء. والآ

 nتق†ش̀`````ي باأن ل ي�رشب kم�شددة nأوامر تُعط̀`````ي ا

 sأل اإن�ش̀`````انl م̀`````ن الكاأ�سp الذي ت�̀`````رشُب من¬, وا

يéل�سn اإن�ش̀`````انl على الكر�ش̀`````يu الذي Œل�ُس 

علي¬, واأن ل ين̀`````ام اإن�شانl على ال�رشيرp حيث 

ها  uيف مقر nالن�شاء kأب̀`````دا تن̀`````اُم, واأن ل تقابلn ا

أولي�سn هذا  z. ا mدrُمع nاإن هذا املر�س . uا�̀`````سÿا

نs �ش̀`````كانn بالد 
أ الن�̀`````سُ دليالk قاطع̀`````اk على ا

 iق̀`````د عرفوا العدو pوبالد ال�شام pالرافدي̀`````ن

 p±باآل pوروبيني قب̀`````لn اأطباء ع�رشp النه†شةp الأ

??nال�شنني

 pاملر�ش̀`````ى والعالج pملفه̀`````وم pشاف̀`````ة� وبالإ

 p¬حموراب̀`````ي يف قانون sش̀`````ن� rد nفق iوالع̀`````دو

 pطباء امل�شه̀`````ورp ت�شعn فقراتm تتعل̀`````ُق باأجورp الأ

 pالت̀`````ي تُفر�ُس عليه̀`````م يف حال pوبالعقوب̀`````ات

, منها: pأ وقوعهم يف اÿطا

 kم�شابا kالطبيُب رج̀`````ال nè`````̀اإذا عال  -1

 
n
, و�ُشفي xمعدين mم�رشط pبو�شاطة , mخطري mìرéب

 pيف عني kاجا sالطبيُب خر sأو �شق ذل∂ الرجل, ا

 nة �شواقل rرش� nو�شف̀`````ا√, فاإن¬ يتقا�شى ع mمري†س

. pمن الف†شة

 kحرا kالطبي̀`````ُب رج̀`````ال nè`````̀اإذا عال  -2

 
m
, بو�شاطة م�رشطm معدين mخطري mìرéب kم�شابا

أو اإذا �شقs الطبيُب  واأدi ذل∂ لوفاةp الرجل, ا

 ُ́ , ونتè عن ذل∂ �شيا mمري†س pيف عني kاجا qخر

. pُع يُد الطبيب nطrعين¬, تُق
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فى الطبيُب مري†شاk من عامة  nاإذا �ش  -3

, يتقا�شى  mحةrر nأو ق ال�شع̀`````ب, ُم�شاباk بك�̀`````رشm ا

 nأم̀`````ا اإذا كان . ا pم̀`````ن الف†شة nشواقل�  nخم�ش̀`````ة

املري†ُس ولداk فيتقا�شى الطبيُب KالKة �شواقل 

فقط, وحينما يكوُن املري†ُس عبداk يتقا�شى 

. p¬فقط من �شاحب pلني nشاق�

 kاأو حمارا kورا`````̀K الطبيُب nèاإذا عال  -4

�ُس �شاقلm من  rيتقا�ش̀`````ى �ُشد mخطري mìم̀`````ن جر

. pالف†شة

 nاأن الطبيب ßنالح pويف هذ√ العقوب̀`````ات

آف̀`````ةk وا�شحةk اأمام عينيr¬ فهو  اجلراnì يعالèُ ا

 èُفيعال 
t
, اأما الطبيُب الداخلي mشاحُب �شنعة�

 iاإىل قو kغالبا iأو يعز مر�شاk ‹هول ال�شببp ا

فn املري†ُس,  rل¬ اإذا مل ي�ش nلذل∂ ل ذنب , mغيبية

. pلهة فهو ‹رُد و�شيطm بني املري†سp والآ

مُر  وكما يف بالدp الرافدينp كذل∂ كانn الأ

لهُة هي التي مُتر�س  يف م�رشn القدÁ̀`````ةp فالآ

 pلهة أ�شه̀`````رn هذ√ الآ وتُ�شف̀`````ي. وتعدt }اإيزي�سz ا

مn املر�ش̀`````عn واإليها 
ر�̀`````سn والأ وهي متث̀`````ل الأ

 pمرا�س يُعزi ال�شفاءُ, واأخوها }�شيُثz اإلُ¬ الأ
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والع̀`````دوi و}توتz هو اإل̀`````ُ¬ الطبu واملعرفة. 

أي†شاk }هات̀`````وُرz وهي  آله̀`````ةp ال�شف̀`````اءp ا وم̀`````ن ا

 , pوالراعيُة للن�ش̀`````اء احلوامل pشيُدة ال�شم̀`````اء�

 kوفلكيا kوطبيبا kال̀`````ذي كان كاهنا zو}اأحموتُب

يف عهدp املل∂ }زو�رشz )نحو2900 ق.م( وهو 

 . pاملدرج pعلى بناء ه̀`````رم �شفارة n±الذي اأ�رش

 sوحل m¬اإل pاإىل درج̀`````ة nوق̀`````د رفعُ¬ امل�رشي̀`````ون

 , pامليالد nال�شاد�س قبل pمنذ القرن zتوت{ nحمل

و–توي الرُبديات امل�رشيةp وهي اأقدم ن�شو�س 

 pطبية م�رشية على ن�شو�س كثرية لت�شخي�س

دويةp املنا�شبة لها التي  مرا�̀`````س وو�شف الأ الأ

, ومن هذ√ 
m

أ�ش̀`````لm نباتي غالب̀`````اk ما تكوُن من ا

الرُبدياتp برديُة كاهون التي تعوُد اإىل القرن 

التا�شعp ع�رشn قبل امليالدp وبُردية اأدوين �شميث 

وبُرديُة جورج اإيرب�س وبرديُة هري�شت وبرديُة 

 nع�رش pال�شابع pبرلني اللواتي تع̀`````وُد اإىل القرن

قب̀`````لn املي̀`````الد. وبرديُة لندن الت̀`````ي تعوُد اإىل 

الرابعn ع�̀`````رش قبل امليالدp وبرديُة �ش�شرت بيتي 

املحفوXُة يف ايرلن̀`````دا والتي تعوُد اإىل نهاية 

. pامليالد nالثالث ع�رش قبل pالقرن

وقد وردn يف برديةp اإيرب�س الو�شفُة التاليُة 

أنتn امل†شيءُ والذي ل تتحرُ∑  لعالجp الثعلبة: }ا

آتون.  , الذي يح̀`````ارُب اÿطيÄةn, ا n∂من مكان

. تتلى هذ√  pأ�̀`````س ني ‡̀`````ا اأ�شابn قمة الرا u‚

 pواحلن¶ل pشفر� قواُل على ال�شل�ش̀`````الp الأ الأ

والهي�ش̀`````م وحبوبp عني ال�شم̀`````اء والع�شلK pم 

.z pأ�س حُق معاk ويُدهن بها على الرا rتُ�ش

ويف بالد اليونانp ا�شتهرn }�شقالبz الذي 

 pيف مدينة zديانا{ nلهة كان طبيباk واإله̀`````اk, والإ

لهة  , والإ pالعيون nأف�ش�̀`````س التي ت�شفي اأمرا�س ا

 . pورام
}فينو�سz التي كانت ت�شف̀`````ي بع†سn الأ

 zل¬ }عطارد ل¬p }باخو�سz والإ وكذل∂ كان لالإ

واأخو√ }�شق̀`````البz واأولد√ُ اخت�شا�شاتl يف 

أ�شهرn اأطباء  . اإل اأن ا pمرا�̀`````س �شفاء بع†سp الأ

أبقراط )460 – 277  اليونانp بال مناز´ هوn ا

 . uالطبي nوالتاأليف sالط̀`````ب nق.م( الذي مار�س

وكتبn اKني ع�رشn كتاباk طبياk هي: 

اجلنني.  -1

ن�شان. طبيعة الإ  -2

تقدمة املعرفة.  -3

الف�شول.  -4

الخالط.  -5

الغذاء.  -6

مرا�س احلادة. الأ  -7

مرا�س الوبائية. الأ  -8

اأمرا�س الن�شاء.  -9
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ماكن. هوية وامليا√ والأ الأ  -10

عيادة الطبيب.  -11

الك�شور والتéبري.  -12

 230 p¬أبق̀`````راُط يف و�شفات لقد ا�شتعملn ا

عقاراk وكانت و�شفات̀`````¬p ت�شتعمُل خارجاk كما 

ُم  nش� nيُن�شُب ق nأبق̀`````راط ت�شتعم̀`````ُل داخالk. واإىل ا

 uيف الطب lورK
طباءp امل�شهور, ول¬ ق̀`````ولl ماأ الأ

 tالطب{ nهو uللطب p¬ار�شت‡ pيعرب عن طريقة

.z lوقيا�س lربةŒ

أتوا بعد  أ�شهرp اأطباءp اليونانp الذين ا ومن ا

أبق̀`````راطn }ديوقلي�̀`````س الكاري�شتيz )ت: 350  ا

 pالطبية pع�شاب ق.م( ال̀`````ذي و�شعn كتاباk يف الأ

 pولعل¬ اأقدُم كتاب Rhizotomikon  √دعا

p.اليونانية pباللغة p¬من نوع m±معرو

 nالرومانية ا�شتهر pالمرباطورية pيف ع�رش

ول  z الذي عا�سn يف القرنp الأ nدي�شقوريد�̀`````س{

دn يف  pُول pشل� قبلn امليالدp وهو طبيبl يونايُن الأ

مدينةp ع̀`````ني زربp الواقعةp يف �شمال �شورية, 

 nيام
أ عملn جراح̀`````اk يف اجلي�̀`````سp الروم̀`````اينu ا

 pدوية ̀`````ف كتاباk يف الأ sأل مرباطورp }نريونz وا الإ

 Materia  الطبي̀`````ة pدع̀`````ا√ُ }باملادة pاملفردة

zMedica  �شمن̀`````¬ نح̀`````و 958 عقاراk منها 

. xطبي m500 نبات

خر  أو ال�شيدلينt الآ خر ا اأما الطبيُب الأ

دn يف مدينةp برغاما  pالذي ُول zفهو }جالينو�س

الواقعة �شمالn مدينة اأزمري �شنةn 131م. حيث 

 nب pé rُع
أ در�سn الطب والفل�شفةn والريا�شياتn وا

أبقراط. باآراءp ا

 pالب�رشية pاجلثث pí`````̀جالينو�ُس بت�رشي nقام

 nوو�شف pدهان واحليوانيةp وح†رشs بع†̀`````سn الأ

. pدوية ُطُرقn –†شريp عددm كبريm من الأ

 lطب nهرX , pيف ال�شني , pالبعيد pيف ال�رشق

ع�شاب وطبl اآخر يقوُل  يقوُم على املعاجلةp بالأ

 pن�شان بوج̀`````ود خطوطm منت¶م̀`````ةm يف ج�شمp الإ

 pوجبها عن�رشانÃ ي�شري mعلى �شكل م�شارات

هم̀`````ا: }يانُ≠z وهو العن�رشُ املذكُر و}ينz وهو 

 p≠اليان pخطوط pن̀`````ُث. ومن تقاُطعDالعن�رشُ املو

وخطوطp ال̀`````ني تن�شاأُ نقاطÁ lك̀`````ُن بوخزها 

مرا�س.  بو�شاطةp اإبرm خا�ش̀`````ةm �شفاءn بع†سp الأ

مرباطور  وق̀`````د جاءn بن¶ريةp اليان̀`````≠ والني الإ

 nفsأل }فوره̀`````يz �شن̀`````ةn 2700 ق.م, يف ح̀`````ني ا

, حيث  pطبيني pكتاب̀`````ني pاآخران pاإمرباط̀`````وران

حم̀`````ُر }�شن-نون≠ 2800  مرباطوُر الأ األفn الإ

 pبعنوان pالطبية pيف علم املادة mلفDمو nأول ق.مz ا

�شفُر  مرباطوُر الأ z واألفs الإ pع�شاب }كتاُب الأ

 mطبية mلفاتDمو nعدة zيورهيون̀`````≠ 2600 ق.م{

.z pمن اأهمها كتاُب }قانوُن الطب
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ويف الهندp كان قدماءn الهنودp يعتقدونn كما 

 nباأن املر�س iوب̀`````الد اأخر pالرافدين pيف بالد

 ناlœ ع̀`````ن خطيÄةm ارتكبها 
w
هو عق̀`````ابl اإلهي

 pالطبية pويُطلق عل̀`````ى املعلوم̀`````ات , املري†̀`````سُ

أيورفيدا�س  القدÁةp املتوارKةp يف الهندp ا�شم ا

ة. pاأي علُم احليا ,Ayurvedas

 n¬`````̀ل  الهندي̀`````ُة اإن الإ
ُ

�شاط̀`````ري وتق̀`````ول الأ

 lولُ¬ زوجة lرش�̀`````س� wقوي l¬اإل zShifa شيف̀`````ا�{

 .ßاحل pثالنÁُ وهم̀`````ا Kaliz‹تدع̀`````ى }كا

 nالكون ßُل̀`````¬ في�شنو فهو ال̀`````ذي يحف ا الإ sم
أ ا

 pواجلمال pوزوجتُ¬ لك�شمي ه̀`````ي اإلهُة احلياة

بp احلقيقيu هو }دان  uالط n¬اإل sن
أ . اإل ا ußواحل

 pوهو م̀`````ن اأحدث Dhanvontrizفان̀`````رتي

. pيف الهند rهرتX التي pلهة الآ

 uعن طب Ëُالق̀`````د tالهندي tالطب nامت̀`````از

 xفل�شفي xروحي mجانب pبوج̀`````ود pال�شعوب pبقية

 pالب�رش pباإم̀`````كان ¬sاإن pيعتم̀`````ُد في¬ عل̀`````ى القول

 pانÁ ملp واملر�سp وال�شهواتp بالإ
التغلبn على الأ

العميقp والريا�ش̀`````ةp النف�شيةp واجل�شديةp وهو 

 .YOGA باليوغا ±ُ nرrما يُع

�شالمp كان  يف اجلزيرةp العربي̀`````ةp وقبلn الإ

 . uوالكي pبéواحل pمن التمائ̀`````م kنوعا tالط̀`````ب

 حممد )�س( 
t
�شالمp ب̀`````نيs النبي ويف �ش̀`````درp الإ

نs الطبs علمl قائمl بذات¬p عندما قالn }العلُم 
أ ا

z. وقد  pديان ل̀`````ُم الأ pوع pبدان ل̀`````ُم الأ pع : pلمان pع

أُلuفnتr بع†ُس الكت̀`````ب التي ذكرnتr ما وردn عن  ا

النبيu حممدm )�س( من اأحاديثn واأقوالn تتعلُق 

. uالنبوي uبالطب rتnي pُدع pواملر�س pبال�شحة

أn يف  نn ع�̀`````رشn الط̀`````بu احلقيقيu ابتدا
أ اإل ا

 . uالعربي uالطب pرéف pÆمع بزو pالتا�شع pالق̀`````رن

 pالعرب pطب̀`````اء لقد ا�شته̀`````رn عددl كبريl من الأ

ألفوا في¬.  وامل�شلمنيp ‡ن مار�ش̀`````وا الطبs وا

 : pلءDهو rن pم

- علي بن �شهل بن الطربي )775 -869 

م( الذي األفn كتاباk يف الطبu دعا√ }فردو�ُس 

.z pة nم rك pاحل

أب̀`````و بك̀`````ر ال̀`````رازي )865 – 932 م(  - ا

 uيف الطب mلفDتي موÄم̀`````ن م nÌاأك nالذي و�شع

أ�شه̀`````رp موDلفات¬p يف  والعل̀`````ومp والفل�شفة, ومن ا

: احل̀`````اوي– املن�ش̀`````وري– احل�شبُة  uالط̀`````ب

الطب  اجلامُع ل�شناعةp الطب–  واجلدري– 

- �شم ال�شاعة-  uامللوكي– الفاخُر يف الط̀`````ب

 p¬ريُ الذي ق̀`````ام بتحقيق`````̀éالتق�شي̀`````ُم والت�ش

و�رشح¬p الدكتور �شبحي حمامي.

 pكتاُب احل̀`````اوي اإىل اللغة nم`````̀ pوق̀`````د تُرج •

 sلXبن �شامل و rفرج pاملرتجم pمن قبل pالالتينية



√Qƒ£Jh Ö£dG Aƒ°ûf ≈∏Y äGAÉ°VEG

1442011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

أح̀`````دn املراجعp الرئي�شي̀`````ةp  لدرا�شةp الطبu يف  ا

كليةp الطبu يف جامعةp باري�س.

 nكتاب nعلي بن عبا�س )ت: 994 م( و�شع -

ُ¬ ق�شطنطني  nم nال̀`````ذي ترج zكامل ال�شناعة{

فريق̀`````ي يف مدينةp �شالرن̀`````و اليطاليةp اإىل  الأ

.z
ُ
اللغةp الالتينيةp –ت ا�شم }الكتاُب امللكي

- اب̀`````ُن �شينا )980- 1027 م(: يُعتربُ ابن 

ألsف ما يزيُد  . ا pالفذة pشينا من ال�شخ�شي̀`````ات�

 . pوالفنون pالعلوم pتل̀`````فfl يف mلفDمو pةÄعن م

 pأ�شهر z من ا uويعتربُ كتاُب }القان̀`````وُن يف الطب

± ابن �شينا  sوقد ع̀`````ر . uيف الط̀`````ب p¬`````̀لفاتDمو

الطبs يف بيتp �شعرm واحدm من اأرجوزةm يتéاوُز 

لفn يقوُل في¬: ها الأ pأبيات عدُد ا

m¢``̀Vô``̀e oAô``````̀H má``̀ë``̀°``̀U oß```̀Ø```̀M tÖ```̀£```̀dG

o¢````̀V nô````̀ nY o¬```̀æ```̀e m¿ó````````̀ nH ‘ mÖ``̀Ñ``̀ °``̀S rø`````̀e

وم̀`````نn الن¶رياتp الهام̀`````ةp التي وردتr يف 

كت̀`````ابp القانونp قول¬: }اإن املر�̀`````سp ينتèُ عن 

حيواناتm دقيقةm ل تُ̀`````رi بالعنيp هي امل�شببُة 

 pلوجود mأوُل اإ�شارة z. ويف هذا القول ا pللمر�س

. pاملمر�شة pوالطفيليات pيمKاجلرا

م(:   1005  –920( اجل̀`````زار  اب̀`````ن   -

 kمهمة kف كتباsأل , ا pالق̀`````ريوان pيف مدينة nعا�̀`````س

ه̀`````ا زاُد امل�شافر وقوُت  pأ�شهر . من ا uب`````̀ uيف الط

احلا�رش, ط̀`````بt الفقراءp وامل�شاكنيn, العتماُد 

 . pاملركبة pدوية دوية املفردة, البغيُة يف الأ يف الأ

وقد اأعدs ابُن اجلزارp مكاناk خا�شاk اأقعدn في¬ 

 p¬بني يدي nوو�شع ,kل¬ يُدع̀`````ى ر�شيقا kم�شاعدا

, وكان  pواملعاجني pرشبة� دويةp والأ عدداk من الأ

 nل¬ الو�شفة nحاملني nيُر�شُل مر�شا√ُ اإىل ر�شيق

.nلهم الدواء n qليح†رش

أبو القا�شم الزه̀`````راوي )1012-936  - ا

 . pندل�س م(: عا�̀`````سn يف مدينة الزه̀`````راءp يف الأ

 pيف الط̀`````ب وال�شيدلة kشخم̀`````ا� kكتابا nكت̀`````ب

 nزéملن ع pالت�رشيف pب`}كتاب ¬ُnن nوrن nع pواجلراحة

z. ويُعتربُ ق�شُم اجلراحةp يف هذا  pعن التاأليف

 , pاجلراحة pيف علم mمتكامل mلفDمو nأول الكتابp ا

 nالالتينية عدة pهذا الكتاُب اإىل اللغة nوقد نُقل

. mمرات

 lابُن النفي�س )1210-1288 م(: طبيب -

 iال�شغر nال̀`````دورة الدموية nاكت�شف 
l
دم�شق̀`````ي

نكليزي. عي اكت�شافها }هاريفz الإ sدnالتي ي

طباءp يف الدولة  لقد Xهرn عددl كبريl من الأ

 kغربا pندل�س �شالميةp املمتدة بني الأ العربيةp الإ

 sاأغنوا الطب kرشق̀`````ا� pال�شني n±حت̀`````ى م�ش̀`````ار

ه̀`````مp العلميةp ومن  pلفاتDالطبية ومو pبخرباته̀`````م

: يوحنا بُن ما�شوي̀`````¬ )777-857 م(,  pلءDه̀`````و



√Qƒ£Jh Ö£dG Aƒ°ûf ≈∏Y äGAÉ°VEG

1452011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

وحنني بُن ا�شحق )809-877 م(, و�شابوُر بُن 

�شهل الكو�شè )ت 869 م(, يعقوب بُن ا�شحق 

الكندي )800-871 م(, Kابُت بُن قر√ )852-

901 م(, موفُق الدينp بُن املطرانp )ت 1191 

يوبي. الدينp الأ p ìم( وهو طبيُب �شال

: u»HhQh C’G pá°†¡ædG pöüY oájGóH

 nوطوال nع�رش nام�̀`````سÿالقرن ا pمع نهاية

 pرشاج� pع�رش ومع انطف̀`````اء pال�شاد�̀`````س pالق̀`````رن

, تغريnتr طريقة  pشالمية� احل†شارةp العربيةp الإ

تفك̀`````ري الع̀`````امل نتيéةn عددm م̀`````ن الكت�شافات 

 pاملرتبطة iالكرب pفكار التي اأدتr اإىل و�شعp الأ

 pالع�رش pن�شان باملفاهيمp الفل�شفيةp والفكريةp لإ

. pلDالت�شاو nمو�شع pالو�شيط

 kوروبي̀`````ُة تيارا تp النه†ش̀`````ُة الأ nلقد ول̀`````د

 pالعلوم 
uعل̀`````ى كل kجديدة kآفاقا ع¶يماk فت̀`````í ا

 pفلتnومل ي ,nع�رش nال�شاد�س pيف اأوروبة يف القرن

 pج�شم níت�رشي sولعل . ṕ ها املبد pمن تيار tالط̀`````ب

ن�ش̀`````انp كانn املدخ̀`````لn اإىل العل̀`````ومp الطبية.  الإ

 rفلم يكن , kقليلة rت`````̀ nكان píالت�رشي nدرو�س sن
ولأ

 pامل�شتوحاة pالتو�شيحية pالر�ش̀`````وم iهنا∑ �شو

 nأ تp املطبع̀`````ُة التي بدا nمن جالنو�̀`````س. و�شمح

 ,nع�̀`````رش nام�̀`````سÿا pا�شتخدامه̀`````ا يف الق̀`````رن

 mمع تعليقات pن�ش̀`````ان بطباع̀`````ةp ر�شومp ج�شمp الإ

عليه̀`````ا. ويُعدt اليط̀`````ا›t بر‚اريو داكابري 

 Berngario da capri )1470 -1530(

مثلn يف  �شتاُذ بéامع̀`````ةp بولونيا النموذجn الأ الأ

 . píالت�رشي pيف علم mم�ش̀`````ورة mلفاتDمو pطباع̀`````ة

ن�شان  وم̀`````ن ال�شبqاق̀`````نيn يف ت�رشيpí ج�ش̀`````مp الإ

ليون̀`````اردو دافن�ش̀`````ي     )1519-1453( لقد 

 xخا�س mب�شكل pí`````̀الت�رشي pدافن�شي بعلم nاهت̀`````م

 nìs nرش� ¬ُsويُق̀`````اُل اإن , p¬ pار�ُشُ¬ بنف�شÁ nحي̀`````ُث كان

. وقامn بعمل  kةsني ُجث`````̀KالK من Ìاأك p¬`````̀ pباأ�شابع

 sت�شكُل كل uالب�رشي pش̀`````م�éلل mتو�شيحية 
m
ر�شوم

 , pاإىل اللحد pمن الرحم pن�ش̀`````ان مراحلp ‰وp الإ

 pحقن pمبتك̀`````ُر طريقة p¬نف�ش pوه̀`````و يف الوقت

 pبال�شمع pواملثانة pكاملع̀`````دة , pوفةéامل pع†شاء الأ

 uارجيÿب�شكلها ا kحمتف¶ة sلكي ت¶ل pال�شائل

‡ا ي�شهُل و�شُفها ت�رشيحياk ومن Kم ر�شُمها. 

وق̀`````د تر∑n كتاباk يف فنu الت�رشيpí يحتوي على 

 mìب�رشو kمزودة pالتو�شيحية pمن الر�شوم pاتÄامل

 nهذا الكتاب sلكن , pالالتينية pباللغة mم�شتفي†شة

p من  rبقرنني p¬`````̀موت nدrعnش̀`````ف اإل ب� مل يُن�̀`````رشr لالأ

 kواحدا uرخو الطبDولهذا يعت̀`````ربُ√ُ مو . pالزمن

. píالت�رشي pلعلم nش�شني�Dاملو pكبار rمن

ومن علم̀`````اءp الت�رشيpí امل�شاهريp فا�شليو�س 

  1564-1514(  Andreas Vasalus(
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البلéيك̀`````ي و�شاليفيو�̀`````س ومي�شي̀`````ل �رشفي¬ 

وت�شارل̀`````ز اإي�شتي̀`````ني ولوران جوب̀`````ري وفرنل. 

 pمrيف عل kمهما kفا�شيليو�س كتاب̀`````ا nوق̀`````د اأ�شدر

 z uالب�رشي pبعنوان }تركي̀`````ُب اجل�شم pí`````̀الت�رشي

وىل يف  أج̀`````زاءn. وقد Xهرn للمرةp الأ يف �شبعة ا

.1534 nبازل �شنة pمدينة

 pهورX اإىل píالت�رشي pتطوُر عل̀`````م iوقد اأد

اح̀`````نيn الذين  sوم̀`````ن اجلر . pة`````̀ nاجلراح pم`````̀r عل

 اأمربواز 
t
ا�شتهروا يف ع�رشp النه†شةp الفرن�شي

 uالعربي pعلى ق̀`````ول الطبيب nتاري̀`````¬ الذي اأكد

 nباأن على اجلراحني uالزه̀`````راوي pاأبي القا�شم

نr يلموا بالت�رشي̀`````pí اإملاماk دقيقاk, وكان يقول 
أ ا

.zي�شفي tأنا اأ�شمُد والرب }ا

 kتطورا píعلم الت�رشي pاإىل تطور pشافة� وبالإ

 uوروبي هام̀`````اk يف بدايةp ع�̀`````رشp النه†ش̀`````ة الأ

 pاملزاوجُة ب̀`````ني النبات p¬فق̀`````د ب̀`````رز اإىل جانب

 , pمرا�س واملركباتp الكيميائية يف معاجلةp الأ

 pاملعاجلة nل̀`````واء nأب̀`````رز من حم̀`````ل وكان م̀`````ن ا

مل̀`````اين- ال�شوي�̀`````رشي املول̀`````د  الكيميائي̀`````ة الأ

بارا�شيل�س )1492-1541(. لقد اأحرقn هذا 

 pالقدماء pطباء ُ كتبn جالنو�س وكت̀`````بn الأ pالعامل

 uاملوروث الطبي uار على كلKاأر�شطو و nورف†س

 pاملركبات nا�شتعمال uاإىل الطب nواأدخل , pËالقد

 nعéنتموان, و�ش أم̀`````الìُ الأ ا املعدنيةp ول�شيما 

. pعلى احليوانات pريبéوالت píعلى الت�رشي

 nالهامة يف القرن ال�شاد�س pزاتéومن املن

هر وتطويُر√ُ.  réُشناعُة امل� nع�رش nوال�شابع nع�رش

 pاأع†شاء pس`````̀� rحnجاليلو م̀`````ن ف nلق̀`````د متك̀`````ن

 qولكن . p√من¶ار pبو�شاطة mعن قرب pاحل�̀`````رشات

 nاأنطوان فون لوفنهو∑ )1632-1723( وبعد

 ń أ�شالُفُ¬ ا�شتطا حم̀`````اولتm عديدةm قام به̀`````ا ا

لُة التي  , هذ√ الآ pر احلديث pه réُامل pمن �شناعة

 pالطبية pبح̀`````اث ̀`````تr تطوراk يف ‹الp الأ nKاأحد

 pمن ‹الت iآخ̀`````ر الدقيق̀`````ةp ويف ‹التm ا

. pاحلياة

 nفاكت�شف ¬ُ nدم p√ه̀`````رéÃ ∑لوفنهو nدر�̀`````س

مار�شيليو   ń وا�شتط̀`````ا  , pاحلم̀`````راء  pالكري̀`````ات

 pمركبات pي )1628-1694( من درا�شةéمالبي

 píالت�رشي nمrبذل̀`````∂ عل kمفتتحا pاحلية pلي̀`````ةÿا

.. pدrل pبد واجل nللكلى والك pالدقيق

ويف ‹̀`````الp الفيزيولوجي̀`````ا ي̀`````ربُز ا�ش̀`````ُم 

 mكبري mريت�ش̀`````ارد ل̀`````ور )1621-1691( كع̀`````امل

. لقد  pع†شاء تخ�ش�̀`````سn يف درا�شةp وXائفp الأ

أبح̀`````اثn هاريف املتعلق̀`````ةp بدوران  أكم̀`````ل لور ا ا

نs ال̀`````دمn الوريدي يتحوُل اإىل 
أ ال̀`````دمp واأو�شní ا

حمرp نتيéةk لمتزاج¬p بالهواءp الذي  اللونp الأ
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 mات�شال pوجود rعن nكما ك�شف , pتتنف�ُش¬ الرئتان

, ودللn على  pللقلب p rال�رشيانيني pنrيnاجلهاز nب̀`````ني

 pالبطني pائفXبو xحاد mهبوط pح̀`````دوث pاإمكان

, ولحnß لور  pالنزي̀`````ف nةéنتي pن للقلب`````̀Á الأ

 pوا�شطرابات pالتنف�س pا�شطرابات nبني nالعالقة

 pعلى اإمكان اإعادة p√ pاإىل تاأكيد kاإ�شافة , pالقلب

أُخ̀`````رi با�شتخدام  ن�شéة مرةk ا احليوي̀`````ةp لالأ

 pال�رشايني pان�ش̀`````داد pيف حال̀`````ة mبديل mرشي̀`````ان�

. p±طرا الكربi لالأ

 rمن kاإذن, ي¶̀`````ل ا�ش̀`````ُم ل̀`````ور مرتبط̀`````ا -

دونp ج̀`````دالm بتاريpï اأمرا�̀`````سp القلبp والدورة 

, واليومn يعدt علُم اأمرا�سp القلبp هذا  pالدموية

 pالتخ�ش�شات nاأقدم , sاملهم 
s
التخ�ش�سn الطبي

 sا�شتمد pا يكوُن قدÃوالذي ر pاملعروفة pالطبية

.nع�رش nال�شابع pمن القرن ُ√nجذور

 , p√الوحي̀`````د يف ع�رش nل̀`````وُر العامل rومل يكن

تr �شخ�شياتl مثل  nأ�شهم فخاللn عقودm قليلةm ا

األربتيني Kم لن�شيزي وباجليفي يف اإيطاليا, 

وفيوزين يف مونبيليي¬ )1641-1751(, وويفر 

 . uالطب pيف تطوير kفعالة mيف �شوي�رشا, اإ�شهامات

أ�ش�شتr ه̀`````ذ√ ال�شخ�شياُت للعالقةp بني  لقد ا

ةp من  nامل�شتمد pوامل�شاهدات pاملر�شية pال¶واهر

 pاملتبادلة pة nكالعالق pبعد الوفاة pاجلثث píت�رشي

 pوالق�شور p rنيnائ̀`````ف الرئتXيف و pبني الُق�شور

 pالقلب pرشبات� pوا�شطراب , pالقلب pائفXيف و

 pيف �شمامات pللÿوا , pبط̀`````اء أو الإ ṕ ا �رشا بالإ

 ṕ , والف̀`````ارقp بني انتفاpñ ال�رشيانp وات�شا pالقلب

 kدياDمو ïالذي يحدُث يف امل pوالنزيف , pالقل̀`````ب

.Åاملفاج pواملوت pاإىل ال�شلل

 mلفرتة kُمهمال sلX الذي pُم ال̀`````ولدةrل pاأما ع

طويل̀`````ةm فقدr تطورn تدريéي̀`````اk وتزايدn الطلُب 

طباءn ملبا�̀`````رشةp حالت 
على اجلراح̀`````نيn والأ

 kعموما pأو ح̀`````الت الو�شع , ا pاملتع�رشة pالولدة

. ففي فرن�شا,  pالراقي̀`````ة pالطبقة pن�ش̀`````اء iلد

 )1644-1564( بورج̀`````وا  لوي̀`````ز   rت`````̀ nافتتح

 z pوىل لل̀`````` }القابالت الدرو�̀`````سn املنهéي̀`````ةn الأ

وتبعها يف ذل∂ فران�ش̀`````وا موري�شو )1637-

 pمن الطالب mعدد pبتعلي̀`````م n1704( الذي قام

اأ�شولn ال̀`````ولدةp بينما متيزnتr اأ�رشةُ �شامربلني 

يف ا‚لرتا با�شتخدامp }اجلفتz الذي يحيُط 

مp يف  rح sالر pاإىل خ̀`````ارج p¬ pل�شحب pاملولود pأ�̀`````س برا

 rتnما ح¶ي nو�رشعان . pاملتع�رشة pالولدة pحالت

 p¬نف�ش pويف الوقت , mكب̀`````رية mلُة ب�شعبية هذ√ الآ

ها ‡ا اأدi اإىل  pاإىل تطوير z mدqمول{ tشع̀`````ى كل�

. pالولدة pيف تقنيات m®ملحو mشن�–

 n±الدورةُ الدمويُة ت�شكُل الكت�شا pتnواإذا كان
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 sفاإن , pع†شاء كnÌ اأهميةk يف ‹الp وXائفp الأ الأ

ا�شتخدامn حلاءp نبات الكنكينا هو الكت�شاُ± 

. لق̀`````د و�شلn هذا  pالع̀`````الج pه̀`````ُم يف ‹ال الأ

الع̀`````الُج الذي اأطلnقn علي¬p هن̀`````وُد البريو ا�شم 

}كينكين̀`````اz وا�شتخدمو√ يف عالجp احلمى اإىل 

 nالذين zاجلزويت{ mطائفة pاأوروبة ع̀`````ن طريق

 kاإنكليزيا kاإل اأن طبيبا . p√ pاحتكار sامتلك̀`````وا حق

 p∂املل pيف عالج ¬ُ nا�شتخدم zهو }روبرت تايلور

 pب�رشاء nفرن�شا الذي قام pيف بالط nم ا�شتعملK

, ومل يتوانn الغرُب  p¬ pأن عالءp م̀`````نr �شا الدواءp والإ

 pم̀`````ن هذا النبات mكبرية mكمية p∑ع̀`````ن ا�شتهال

 kوخال�شة kمن̀`````ُ¬ ال�شيادلُة حملول nالذي �شنع

 ” p rنني nا يقارب القر pÃ ∂وبعد ذل ,kوم�شحوقا

̀`````نK rم ت�شنيُعها.  pالكينني وم pا�شتخ̀`````راُج مادة

نr ‚̀`````اpì ايكنكينا والكينني  pوعلى الرغ̀`````م م

, اإل  pيات uم pاحل nمن mكب̀`````ري mعلى عدد pبالق†شاء

 pبع†س pميات pشد ح� lهما لي�س لهم̀`````ا فعاليةsأن ا

 pالوبائي̀`````ة كاجل̀`````دري والطاعون pمرا�̀`````س الأ

. pشبة� nواحل

أي†شاk ن�شاهُد  ويف الق̀`````رنp ال�شابعn ع�̀`````رشn ا

 pها يف املعاجلة pواأمالح pاملعادن pبع†س nا�شتخدام

̀`````دمn يف عالجp الزtهري  rالذي ا�شتُخ pكالزئب̀`````ق

 pالنحا�س pو�شلفات , pالدم pفقر pلعالج pواحلديد

. pاجللدية pمرا�س أو التوتياءp لعالجp الأ ا

 mب�شكل rتnاأما الكيمياءُ الطبيُة فق̀`````د برز

وروب̀`````يu على يدp جان  خا�̀`````سx يف ال�شمالp الأ

باتي�شت فون هوملونت )1577-1644(. لقد 

 pج�شام
 العديدn من الأ

ُ
اكت�شفn هذا الكيميائي

 sن
أ الدقيقةp وابتكرn كلمةn غاز )Gas(, واعتربn ا

 uالب�رشي pاجل�شم nالتي –دُث داخل pالتحولت

ما هي اإل تفاعالتl كيميائيُة.

 nÌاأك tالطب níاأ�شب nع�رش nالثامن pويف القرن

 pلنفوذ p rع�رشnال n∂مفكرو ذل nوخ†شع , kعلماني̀`````ة

ها نيوتن  nالتي اكت�شف pالعامة pاجلاذبية pن¶رية

Kارn كبلر وجاليلو.
آ واقتفوا ا

نكلي̀`````زي فلوير Floyer قد  واإذا كان الإ

 nعند pالنب†س pقيا�̀`````س n1707 اأهمية nشنة� n s
̀`````ني nب

 nشنة� nالبع†ُس ق̀`````د متكن nواإذا كان , pاملع�ش̀`````م

 pبو�شاطة pالكالب pدم pشغط� p1723 من قيا�س

 rن nأوُل م جهازp �شغطm مائيx فاإن �شبالنزاين هوn ا

د عل̀`````ى اأهميةp انقبا�سp القلبp الذي يدفُع  sأك ا

 pرشعة� nقيا�س nكما حاول , pاإىل ال�رشايني pبالدم

, و‚ní يف  pهر répامل pبا�شتخدام pالدموية pالدورة

تتب̀`````عp كرياتp الدمp احلمراءp من ال�رشاينيn اإىل 

. pالدموية pال�شعريات nعرب pوردة الأ

 rفقد pللتنف�س pالداخلية pليات اأما تف�شريُ الآ

 هو لوور Lower. فقد 
l
l فرن�شي قامn بها عامل
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حمر  نr يكونn لوُن ال̀`````دمp ال�رشياينu الأ
أ توق̀`````عn ا

 . p rتنيnيف الرئ pباله̀`````واء p¬`````̀ pامتزاج pن nع kا`````̀Œنا

 pالهواء nمع pالدم nا–اد sن
أ l اآخُر ا امل nع nوافرت�̀`````س

 sن
أ . اإل ا ppالحرتاق pأ�ش̀`````كال يتُم وفقn �شكلm من ا

 nالهواء sن
أ n ا s

̀`````ني nب لفوازيي̀`````¬ )1794-1743( 

زوُت  أ�شا�شيني هما الآ ̀`````ن ا rيnعن�رش rيتكوُن من

ك�شéنيn فقط هو الذي  نs الأ
أ ك�شé̀`````نُي, وا والأ

. pالدم pعنا�رش nُد مع pيتح

 mب�رشعة nتطور rفقد pاله†شم pآلية اأما تف�شريُ ا

 pالكيمياء pعن pاملعلومات pلقلة kن¶را kن�شبيا sاأقل

. لق̀`````د زعمn فيليب هيكي¬  pاحليوية pالع†شوية

 sن
أ ا  )1727-1661(  Philipe Hecquet

 , pطعمة قpp الأ rح nل�ش mو�شيل̀`````ة iشو� rلي�شت nدة pعnامل

  Jean Astruc ∑جان اأ�شرتو 
n
لكنs الباري�شي

 pالع�ش̀`````ارات  sن
أ ا  n±أ�ش̀`````ا ا  )1766-1684(

 pالت̀`````ي يفرُزه̀`````ا اجل�ش̀`````ُم كاللعاب iخ̀`````ر الأ

 pوالكبد pالبنكريا�̀`````س pواإف̀`````رازات pوال�شف̀`````راء

أُ على  تلع̀`````ُب دوراk هاماk يف التغيريp الذي يطرا

  . pاله†شم pعملية nناءK
أ الطعامp ا

 rريني¬ رومري )1683-1757( عن nومتكن

 ḿ أنبوبm مثق̀`````وبm اإىل معدةp نو طريقp اإدخالp ا

 pاله†شم nعملية sن
أ , منr اإKب̀`````اتp ا pال�شقور nم̀`````ن

تعتمُد عل̀`````ى تفاعالتm كيميائيةm ولي�سn فقط 

¬p قامn �شبالنزاين  pجهت rومن .u‹ على العéنp الآ

 mبخيط mمربوطة pè`````̀شفن� بو�ش̀`````عp قطعةm منn الإ

 pالطيور nم̀`````ن iاأُخر ḿ ن̀`````وا
أ رفي̀`````عm يف مع̀`````دةp ا

 pèشفن� ُب هذ√p القطعُة منn الإ nتُ�شح nُمK , pالداجنة

. rتnع pالتي ُجم pال�شوائل pدرا�شة pمن اأجل

رÃا يكوُن النق̀`````الُب الذي حدثn فيما 

z وب�شورةm اأدق  pب`}في�شيولوجيا التنا�شل ±ُ nيُعر

 pاأحداث pÌاأك rمن z pخ�ش̀`````اب }في�شيولوجيا الإ

 nمن wما الدوُر الذي يلعبُُ¬ كل . kاأهمية pالع�̀`````رش

 n∂ياأتي اجلننُي? تل pأي̀`````ن نr ا pنثى? م الذكرp والأ

 n∂يف ذل ìُ nالت̀`````ي تُطر iلُة الكربÄش� كان̀`````تp الأ

. pالوقت

أي†شاk دللn �شبالنزاين على  يف هذا املéالp ا

 ṕ , اإذr قامn بدرا�شةp التكاKرp يف ال†شفاد p¬ pبراعت

ها  pبذور pن̀`````اُث بو�شع حي̀`````ُث تقوُم الذكوُر والإ

 sن
أ خ�شاُب. واأكدs على ا يف املاءp حي̀`````ُث يتُم الإ

 pخ�شاب ¬p على الإ pبقوت ßُيحتف sاملنوي nال�شائل

, بينما تقتلُ̀`````ُ¬ احلرارةُ. وكانn هو  nد pاإذا ما بُر

 uال�شطناعي píالتلقي pبعملي̀`````ات nقام rن nم nأول ا

 pلnب rه pيف م uاملن̀`````وي pال�شائل pحق̀`````ن pطريق rع̀`````ن

.z mكلبة{

 mن rر nُذ قrُمن pبالفعل rتnف pالكهرباءُ قد ُعر pكانت

يطاليان لويéي جالفاين  م†شى حيُث قامn الإ
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-1745( فولتا  ألي�شاندرو  وا  )1798-1737(

 pالف�شيولوجيا-الكهربية p1827( با�شتح̀`````داث

لrُم الف�شيولوجيا  pذل̀`````∂ ع nدrعnها بrن pم nالتي ُولد

 rتnومتتع .Neurophysiologie pالع�شبية

 uاملركزي uالع�شب̀`````ي pاربُهما عل̀`````ى اجلهازŒ

 pمن املعلومات pبالكثري ṕ والطريفu يف ال†شفاد

 rلتXو 
s
 الع†شلي

s
التي تخ�سt اجلهازn الع�شبي

نا. pيف مدار�ش iيُحتذ kمثال

وا�شتهرn ليبولد اأوينربجر )1809-1727( 

 nعند zÏفون�شفي{ pيف مدر�ش̀`````ة nم`````̀nل sعnال̀`````ذي ت

√p درا�ش̀`````ةk �شغريةk باللغ̀`````ةp الالتينيةp عن  pن�̀`````رش

 zPercussion{  pر`````̀ rقsبالن  pدر`````̀ sال�ش  pس� rحnف

م̀`````كانp ال�شتدلُل على  أنُ¬ بالإ اأو�شní فيه̀`````ا ا

 pبrن nاجل pغ�شاء pواأمرا�̀`````س pالرئوية pمرا�̀`````س الأ

 pشوات� }zpleural والقلبp اعتماداk على الأ
 , pشابع�

̀`````درp بالأ sعلى ال�ش pر rقsمن الن pة`````̀Œالنا

 , pثnاجُلث píت�رشي pذل∂ عن طري̀`````ق nوقد –قق

طباءُ الذين كانوا حتى ذل∂  وبذل∂ متكنn الأ

 uوال�شم pالن¶̀`````ر iشو� nل ي�شتخدمون pاحل̀`````ني

 , pيف اللم�س kم�شقة nدونéوي pالت̀`````ذوق kواأحيانا

 sمر pشف� . ولكنr لالأ pع nم sال�ش pحا�شة pمن ا�شتغالل

أnنr يفطنn اإلي¬p اأحدl حتى  هذا البحُث منr دونp ا

 pاإىل الفرن�شية p¬ pكوفيزار برتجمت 
t
قامn الفرن�شي

عام 1808.

 qالطب pامل`````̀ nاملهم̀`````ة يف ع pشم̀`````اء� وم̀`````نn الأ

برناردينو رامازين̀`````ي )1633-1714(, الذي 

, فيما  pnواجل̀`````ادة pاجليدة p¬الح¶اتÃ nأ�شه̀`````م ا

 .)Ergonomie( pالعمل qطب  nاليوم p¬ن�شمي

 ṕ مرا�سp ونو حي̀`````ُث اكت�شفn العالقةn ب̀`````نيn الأ

الن�ش̀`````اطp املهن̀`````يu للمر�شى كاملغ�̀`````سp الذي 

 nالذين nالر�شام̀`````ني nالر�شا�ُس عن̀`````د ¬ُ`````̀ ي�شببُ

 pوال�شطراب̀`````ات  nشبي̀`````داج� الأ  nي�شتخدم̀`````ون

 nالذين ي�شتخدمون nالتي ت�شيُب املزخرف̀`````ني

�شنانp التي  نتيموان, وتغرياتp اجلل̀`````دp والأ الأ

 pدهانات nالذي̀`````ن ي�شتخدمون nطباء
ت�شيُب الأ

. uالزهري pمر�س pيف عالج mةÌبك pالزئبق

أnنr ن�شريn اإىل بي̀`````ري فو�شار  ول ب̀`````دs م̀`````نr ا

 pالفم nاأمرا�س  nاأدخ̀`````ل )1678-1731( الذي 

 nعnrل nخ nكان rنnأ �شنانp اإىل ‹الp الط̀`````بu بnعrدn ا والأ

 kحكرا nال�شنني p±منُذ اآل pرشا�س� �شنانp والأ الأ

. nعلى امل�شعوذين

 mعديدة mموجات nع�رش nالقرُن الثامن nد pه nو�ش

 pشخا�س� تr باآل±p الأ nمن اجُل̀`````دري فتك mقاتلة

مr لوي�ُس اÿام�سn ع�رشn, لكنs الليدي  pبينه rومن

 pها م̀`````ن الق�شطنطينيةnمع rت`````̀ nمونتاج̀`````و جلب

 pاجلدري وذل∂ باإدخال sد pش� pالتطعيم nطريقة

 pفرتة nاملر�شى خالل pأح̀`````د نr ا pُذ م nخDيو mشديد�
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, ‡ا  pال�شليم pال�شخ�̀`````س pاإىل ج�ش̀`````م p¬`````̀ pنقاهت

 p√هذ sولكن , mخفيفة mاإ�شابة pدي اإىل حدوثDيُ̀`````و

.kمتاما pالعواقب nماأمونة rمل تكن nالطريقة

 pملر�س nكان , pديةrاملُع pمرا�س واإىل جانبp الأ

 nشحاي̀`````ا√. فخ̀`````الل� )Carences( الع̀`````وز

, كانn مر�ُس  pالطويل̀`````ة pالبحري̀`````ة pالرح̀`````الت

 pنق�س nةéنتي pالبحارة nشقربوط يتف�شى بني� الأ

, اإىل  pة nجnالطاز p¬والفواك pرشاوات`````̀†ÿا pتناول

 nè1716-1794( ال̀`````ذي عال( rد`````̀ rن pل nج̀`````اء rنnأ ا

�شقرب̀`````وطn بع�شريp الليم̀`````ونp الذي يحتوي  الأ

على فيتامني ث.

ُ́ اآخر  ̀`````فn نو pتُ�شrنف�شه̀`````ا اك pويف املرحل̀`````ة

 uالغذائي pع̀`````ن الفقر pةŒالنا pمرا�س م̀`````ن الأ

 pع̀`````ن نق�س èُ`````̀وه̀`````و البالج̀`````را ال̀`````ذي ينت

الفيتامني ب.

: nöûY n™°SÉàdG p¿ô≤dG ‘ tÖ£dG

اكت�ش̀`````بn الطبt م¶هراk علمياk حقيقياk يف 

 rلت pالتي بُذ pاجلهود pبف†شل ,nع�رش nالتا�شع pالقرن

تp الكتُب التي  nواأ�شبح pال�شابقة pالقرون nخالل

 rمل rولكن .kماألوفا kا`````̀Äشي� kطبية nم̀`````ُل عناوين–

 pولدوا يف القرن nالذين p nالب�رش pبا�شتطاعة rيكن

 pن¶مة نr الأ pم kأة التا�ش̀`````عn ع�رشn اأن يتحرروا فéا

 xطب pشاب� pالتي ترب̀`````وا عليها حل pوالن¶ريات

موD�ش�سm على املالح¶اتp ال�رشيريةp للمر�شى 

. pثnاجُلث píوت�رشي

 pيف القرن rتnالتي برز pالهامة pالتطورات nن pم

وىل للطبيبp الفرن�شي  عماُل الأ التا�شعn ع�رشn الأ

فران�ش̀`````وا ماجن̀`````دي )1783-1855(. الذي 

 يف الطبu لن ياأتي 
m
يs تقدم

نs اأ
كانn يعتقُد ب̀`````اأ

ع†شاءp )الفيزيولوجيا(  لrمp وXائفp الأ pع rمن qاإل

 .kريبياŒ اإل nكُن اأن يكونÁ ل nهذا العلم sن
أ وا

 pوىل على مادة ̀`````ُ¬ الأ nاربŒ ماجن̀`````دي iاأجر

 pاجلوز pمن نب̀`````ات pامل�شتخرج̀`````ة `````̀ال�شرتكي

 nم وا�شلK . pها على اجل�شم pرياتKتاأ nاملقيء وبني

Áيتني امل�شتخرجةp من  Œارب̀`````¬ على مادةp الإ

أnطلقn علي¬  ¬ ما ا pبتقنيات nيبيكا, وابتكر نباتp الإ

, Kم اهتمn ماجندي  pريبيةéالت pةnال�شيدل nا�شم

̀`````وtنp ال�شورةp يف  nكnت pكيفية pبع̀`````د ذل∂ بدرا�شة

. pمعاء , Kم احلركةp اللولبيةp لالأ pالعني pشبكية�

 nالتا�شع pالالمعة يف القرن pشم̀`````اء� ومن الأ

̀`````تr يف تطويرp الطبu يربُز  nوالتي �شاهم nع�رش

 nأ�ش�س ا�شُم كلود برنار )1878-1812( الذي ا

 tكل p¬ديDاأي الدوُر الذي يو zيفُةXالو{ nمفه̀`````وم

 pن�شانية ن�شيmè وكلt ع†شوm يف الفيزيولوجيا الإ

 nكذل∂ و�شف . pاحلي̀`````اة pا�شتم̀`````رار pاأجل rم̀`````ن

z اأي هذا 
s
كلودبرن̀`````ار: }الو�ش̀`````طn الداخل̀`````ي
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املéم̀`````ُل الفيزيو-كيميائي ال̀`````ذي يغمُر كل 

 pالدموية pوعية , منr داخلp الأ pاجل�ش̀`````م pةéأن�ش ا

يs تغريm يف هذا 
نs اأ

أ ه̀`````ا, بحي̀`````ُث ا pومن خارج

 nديDيو rنnأ الو�شطp منr مكانm حمددm منn املمكنp ا

 mناحية rن pم nف . mبعيد mيف ع†شو mاإىل م†شاعف̀`````ات

 pه̀`````ذا الو�شط pتعتم̀`````ُد احلياةُ عل̀`````ى تركيب

, وم̀`````نr جهةm اأُخرi متت̀`````اُز احلياة  uالداخل̀`````ي

ا®p على هذا  pاحلف pاأجل rن pم mمتنوع̀`````ة mباآليات

. pالرتكيب

عم̀`````الp الهام̀`````ةp ل̀`````` كلودبرنار  وم̀`````نn الأ

 ُÌوهي اأك pالبنكريا�س pاإف̀`````راز nدرا�شاتُ̀`````ُ¬ حول

ع�شابn التي  ¬ �شه̀`````رةk, كما در�̀`````سn الأ pاأعمال

رp اإىل  qال�ُشك nو–ول , pالدموية pوعية توKDُر يف الأ

 pوالغدد pال�شم pوالغدد , pغليكوجني يف الكب̀`````د

 pق nرnالع pد nمثل ُغ̀`````د uارج̀`````يÿا pف̀`````راز ذاتp الإ

... pاملعوية pوالغدد

 ń ويف اأواخرp الق̀`````رنp التا�شعn ع�رشn ا�شتطا

 pول }جيzÔ �شن̀`````ةn 1799 اإج̀`````راءn التطعيمp الأ

ملر�̀`````سp اجلدريu باإدخالp ال�شديدp الناpœ عن 

 nتاأكد rنnأ , بnعrدn ا pن�شان جدريu البقرp اإىل ج�شمp الإ

 rولكن nن�شان نs ج̀`````دريn البقرp ل يُوDذي الإ
أ نr ا pم

.kخطورة sأ�شد يقي¬p من مر�سm ا

 pالقرن nخ̀`````ريةُ من تp العقوُد الأ nلق̀`````د فتح

 uالطب pيف تطور kهام̀`````ة kآفاقا التا�شعn ع�̀`````رشn ا

أبرزp �شانعيها با�شتوُر وكوñُ وفر�شاو  كانn منr ا

 .)1895-1822(

 kكيميائيا ¬ pحيات pبا�شتوُر يف بداي̀`````ة nعم̀`````ل

فاكت�ش̀`````فn ل متاKلية البل̀`````وراتp التي Áكنُها 

 nل sو�شnت nمK , mتلفةfl mبطرق nال†ش̀`````وء n± pر– rنnأ ا

 mفطريات p±ر لوفنهو∑ من اكت�شا pه r›ُ pبف†شل

‹هري̀`````ةm وحيدةp اÿليةp متل̀`````ُ∂ القدرةn على 

ها ل Áكُن  pدون rومن , pالع†شوية pامل̀`````واد pويل–

 pوبالتا› وعلى �شبيل , pالتخمري pحدوُث عملية

... Kم  pالرائب pÍ`````̀والل pمورÿاإنت̀`````اُج ا pاملثال

 nالذي ي�شيُب دودة pالدقيق pاكت�شاُ± امليكروب

, Kم  mحرير rن pم ¬ُéُما تنت pدي اإىل تلفDويو uالقز

اكت�شفn امليكروبn امل�شب̀`````بn ل` كولريا الدجاج 

 pمرةéلل pامل�شببة pوي̀`````ات nش�nالع pعلى دور nواأكد

 kطريقة nوا�شتح̀`````دث pغنام
اÿبيث̀`````ةp عن̀`````دn الأ

. pهذا املر�س rمن pللوقاية

نs احل̀`````دثn املده�سn يف حياةp با�شتور 
أ اإلq ا

 p1885 بتطعيم nشنة� nهو ‚اُحُ¬ عندما ق̀`````ام

√ُ كلبl م�شعورl, حيُث  nعقر uشاب� 
m
راعي اأغن̀`````ام

 mشتخل�س�Ã uال�شاب n∂ذل pبا�شتوُر بحق̀`````ن nقام

 pامل�شابة pالكالب pح̀`````د ṕ ال�شوكيu لأ منn النخا

̀`````ُ¬ يعرُ± ما  . ومل يك̀`````نr با�شتوُر نف�ُش pباملر�س
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 sل. لكن rمn
أ اإذا كانn �شينíُ`````̀é يف وقايةp ال�شابu ا

ن  تr ومازالnتr تُ�شتخدُم اإىل الآ nالطريقة ‚ح

 pاملا�شية pيف تطعيم

 mم�شاحات níبا�شت̀`````وُر اأن يفت ń لقد ا�شتطا

 pالوقت n∂حتى ذل pهولةéامل pالطبيعة nمن mوا�شعة

 عاملُ الكائناتp الدقيقةp الالمتناهي. 
n
األ وهي

 pالهامة pاملفاهيم pحد ̀`````ُد با�شتوُر م�شدراk لأ nويُع

 iالعدو pوهو تكري�ُشُ¬ لوجود uالطب pïيف تاري

 nكلية nواكت�شف , pمرا�̀`````س بالن�شبةp لبع†̀`````سp الأ

 nحي̀`````ُث اأو�شى اجلراحني pوميةKاجلر pاحلياة

 pاإل بو�شاطة pهم اجلراحية pعمليات pاإجراء pبعدم

 qي�شتخدم̀`````وا اإل qأل اآلتm واأدواتm معقم̀`````ةm وا

 . kمعقمة mشمادات�

 ñا�شُم روبرت كو nع`````̀ nمل rد nق nأملانيا ف ̀`````ا يف ا qمnأ ا

 Ìك )1843-1910( ال̀`````ذي يُعت̀`````ربُ العقل الأ

دn كوñُ على  sكnأ . لقد ا pالع�̀`````رش n∂يف ذل kابتكارا

 , pليةÿا pالبكرتيا وحيدة nمن mكثرية ḿ نوا
أ وجودp ا

ḿ منn البكرتي̀`````ا �شفاتُُ¬ اÿا�شُة  أnنs ل̀`````كلp نو وا

 kخا�شة kاأمرا�شا èُ pا�شُة التي تُنتÿو�شموُم¬ ا

 mمر�س sكل sن
أ ṕ البكرتي̀`````ا, وا نوا

أ ḿ منr ا  نو
uب̀`````كل

 nكنُُ¬ اأن ي�شببÁ ل mحمدد mميكروب rن nع èُ`````ُ̀نتnي

 p√من عمر nنيKوهو يف الثال ñُكو nاكت�شف .ُ√nغري

 n sنيnوب uال�شل pملر�س nامل�شببة nالبكرتي̀`````ا الع�شوية

لp البكرتيا  rز`````̀ nع rن pم nها, ومتكن pانتقال nكيفي̀`````ة

املقو�شةp امل�شببةp ملر�سp الكولريا. ويف اأفريقيا 

. pومsالن pومر�س pالطاعون pعلى درا�شة nفnك nع

̀`````مp الطبي̀`````ةp التي ب̀`````رزت يف  nم pوم̀`````ن الق

الق̀`````رنp التا�شعn ع�رشn برزn ا�شُم رودلف فر�شاو 

 nبرو�شي در�س l1821-1902( وه̀`````و طبي̀`````ب(

 nواهتم 
s
الط̀`````بs والتاري̀`````nï وال�شع̀`````رn العرب̀`````ي

̀`````لn م�شاعداk ل` �شليمان الذي  pوعم pارK
علrمp الآ pب

 uالب�رشي pاجلن�س nوجود nأنكر اكت�شفn طروادة, وا

 . uالنقي

̀`````¬p }علُم  pتع̀`````وُد �شه̀`````رةُ فر�ش̀`````او اإىل كتاب

 1858 nشنة� nالذي �ش̀`````در z pلي̀`````ةÿا pاأمرا�̀`````س

 xمو�شعي mلnل nاإىل خ nزا فر�شاو املر�̀`````س nوفي¬ ع

 sكل sن
أ n ا sنيnوب , pامل�ش̀`````اب pالُع†شو nداخل mحُم̀`````دد

 sن
أ ḿ خا�سx م̀`````نn اÿاليا, وا ن�شي̀`````mè يتميُز بنو

 iا�شُة, تتغذÿاليا لها حياتُه̀`````ا اÿا p√ه̀`````ذ

 sكل sن
أ عن طريقp الدمp وتلفßُ النفاياتp في¬, وا

 mحمتف¶ة , mم�شابهة iاأُخر mُد من خليةnتول mخلية

ها خاللn ‰وp الكائنp احليu اأو  pنف�ش pبال�شفات

خاللn عمليةp التéديدp الدائمp الذي يتعر�ُس 

. tل¬ اجل�شُم الب�رشي

 pفر�شاو من –ديد nن sك nمت ¬`````̀ pحيات nوخالل

ها  pارKآ مرا�̀`````سp وتو�شي̀`````فp ا الكث̀`````ريp م̀`````ن الأ



√Qƒ£Jh Ö£dG Aƒ°ûf ≈∏Y äGAÉ°VEG

1542011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

 . pورام
ṕ اللوكيميا والأ نوا

أ املéهريةp مثلn بع†سp ا

 íُم�شطل rخدمnشت�nمل ي ¬ُ`````̀ sن
أ نr ا pم pوعلى الرغ̀`````م

 pورام
nìn كيفيةn حدوثp الأ nرش� ¬ُsأن , اإلq ا pال�رشطان

 pاليا ال�رشطانيةÿا pانتقال pعن طريق pالثانوية

. pأو اللمف بو�شاطةp الدمp ا

 kاÄملي nع�̀`````رش nالق̀`````رُن التا�ش̀`````ع nلق̀`````د كان

 pالهامة pالطبي̀`````ة pازات`````̀‚ باملكت�شف̀`````اتp والإ

 mب�شكل nعلماء اأوروبيني pعلى يد rتnوالتي اأُ‚ز

. فكانn �ش̀`````ارُل برافا )1852-1791(  xخا�س

 pدخال  لإ
s
قنn الطب̀`````ي rحpامل nا�شتخ̀`````دم pن`````̀ nم nأول ا

 pالع†شالت pعن طريق pاجل�شم pاإىل داخل pالدواء

-1803( èف̀`````ون ليبي nوقام . pاجللد
n
اأو –̀`````ت 

 pعلى ج�شم pدوي̀`````ة أK̀`````ريp الأ 1872( بدرا�ش̀`````ةp تا

 , uالغذائي pالتمثيل pواهرX من mد nد nوع pن�شان الإ

 m±اأ�شنا pةKالK واإلي¬ يعوُد الف†ش̀`````ُل يف متييز

 املواُد 
n
ن�شانp وهي غذي̀`````ةp ال†رشوريةp لالإ من الأ

 ń وا�شتطا وال�شكاكُر.  والربوتين̀`````اُت  الدهنيُة 

 pمادة nفردري∂ فوهلر )1800-1882( تركيب

 nالتي يفرُزها اجل�شُم مع pاملادة √ pاليوريا, ه̀`````ذ

 
n
أولn مادةm تُ�شنnُع يف املخربp وهي , وكانnتr ا pالبول

أكتوبر  . ويف 16 ا uالب�̀`````رشي pاجل�شم pاإنتاج rن`````̀ pم

 pوليم مورتون يف بو�شطن بتخدير n1846 قام

 ¬ُnع pش† rيُخ rنnأ بrلn ا nيرت ق �شابx �شغريm با�شتخدام الإ

 s n” 1852 pويف �شنة . pيف الرقبة mجراحية mلعملية

 pانكلرتا بو�شاطة pفيكتوريا ملكة pتخديُر امللكة

ها ليوبولد  pه̀`````ا لطفل pو�شع nناءK
أ ا الكلوروفورم 

على يدp جيم�س �شيمب�شون )1870-1811(. 

أملانيا  ويف خريفp 1895 اكت�شفn رونتéن يف ا

 nُد ا�شمrعnعليها فيما ب nاأطلق kأ�شعة أو ا أ�شعةX n ا ا

�شعة يف  متr ه̀`````ذ√ الأ nشاه� pن بال̀`````ذاتéرونت

 nب pعnول . uالب�رشي pاجل�ش̀`````م pداخل pما ب pت�شوي̀`````ر

 pìr nيف �رش kأ�شا�شيا مريكي̀`````ونn دوراk ا طب̀`````اءُ الأ الأ

 pيف ج�شم pوالهرمونات pالفيتامينات pل nم nع pآلية ا

. pن�شان الإ

 s n” pالطبية pوالنباتات pالعقاقري pويف ‹ال

 1806 nشنة� pفيون ا�شتخال�ُس املورفني منn الأ

وتال ذل̀`````∂ م̀`````ادةُ الكودئني K̀`````مn الهريويني. 

 pالدوائية pالكيميائي̀`````ة pوتطوُل قائمُة امل̀`````واد

 nع�رش nالتا�شع pا�شتخال�ُشها يف القرن s n” التي

والتيوفيللني,  كالتيوبروم̀`````ني   pالنبات̀`````ات  nمن

 rم̀`````ن ¬`````̀ s ا�شتخال�ُش n” رغوت̀`````ني ال̀`````ذي والإ

 pا�شتخال�̀`````سُ مادة s n” ال�شيل̀`````م, كم̀`````ا pمهماز

أوراقp نب̀`````اتp الديéتال.  ̀`````نr ا pيتال̀`````ني مéالدي

 n1864 ون̀`````ا تيفيل �شنة nهومُل �شن̀`````ة n sرش`````̀� nوف

 pها يف معاجلةnريKوتاأ pاملادة p√هذ n1869 عم̀`````ل

 kأي†شا انp ا pالعامل pهذان nم قامK , pالقلب pاأمرا�̀`````س



√Qƒ£Jh Ö£dG Aƒ°ûf ≈∏Y äGAÉ°VEG

1552011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

نr مادةp   ال` �شبارتيÄني  pم xُكل pعمل ppآلية بتف�شريp ا

 qqهم ومادةp ال` �شرتوفانتني. ولكنs الكت�شا±n الأ

 pنبات pاء pحل rمن pال` �شالي�شيالت pهو عزُل مادة

 pالتي تدخُل يف تركيب pاملادة n∂تل , p±ال�شف�شا

 nوكان , pُل حتى اليوم nول تزاُل تُ�شتعم pشربين� الأ

.1830 nذل∂ �شنة

 pارéلالنف nع�رش nالق̀`````رُن التا�شع nد sه nلقد م

, حيث  nالع�رشين pيف الق̀`````رن s n” الذي uلمي pالع

 pالتéوامل pشعدة� ُتوالnتp الكت�شافاُت يف كلu الأ

 sمnت nف , pوالهند�شية pوالفلكية pوال�شيدلية pالطبية

 nن�شاُن نحو ت�شني̀`````ُع احلا�شب̀`````اتp وانطل̀`````قn الإ

 . pالقمر píوم�شى على �شط uارجيÿا pالف†شاء

 tُكل rت nد nجnو nالع�رشي̀`````ن pالقرن pف`````̀ nويف ُمنت�ش

 pتnفاختف , mانقالبية mها يف حال̀`````ة nنف�ش pالعل̀`````وم

 pوبني الكيمياء pوالفيزياء pالكيمياء nاحلدوُد بني

 pيف العقود tالط̀`````ب ní`````̀لذل∂ اأ�شب . uوالط̀`````ب

ُم  pش�sتnي nالع�رشين pالق̀`````رن nمن pخرية اÿم�شةp الأ

تp الن¶ائُر  nم pلقد ا�شتخد . p∂والت�شاب pبالكثافة

 pع†شاء s نق̀`````ُل الأ n”و , pامل�شع̀`````ُة يف الت�شخي�س

s اإجراءُ  n”و , nاآخر mم rش� pاإىل ج xي p nرش`````̀�nب mج�شم rن pم

s التعرُ±  n” rنnأ ̀`````دn ا rعnب pìاملفتو pالقلب pعملي̀`````ات

 p¬ pمكونات pائفXوو pال̀`````دم pتركيب pعلى دقائق

هميةp على  أبح̀`````اثl يف غاي̀`````ةp الأ ̀`````تr ا nأُجري وا

 rت nش� pوُدر ,kيدز –دي̀`````دا اأمرا�̀`````سp املناعةp والإ

 . xتف�شيلي mب�ش̀`````كل pÆوالدم̀`````ا pكهرب̀`````اءُ القلب

 pاحلديثة pدوية s اكت�ش̀`````اُ± العديدp م̀`````نn الأ n”و

 . pالنف�شية pدوية رp والأ nك tوال�ش pال†شغ̀`````ط pكاأدوية

 pاأطفال pبزراعة kأي†شا ومتي̀`````زn القرُن الع�رشون ا

 nاآخر mكائن rن pم xي nح mكائن pñوبا�شتن�شا pنابيب الأ

 uوالديني uميrل pالع pل nد nاجل nم̀`````ن nزوابع nارK
أ ‡ا ا

. uوالأخالقي

‚ازاتp يف  مn كلu ه̀`````ذ√p الإ rرغ ..kوختام̀`````ا

̀`````تp العلوُم الطبيُة  nا�شتطاع pل nه uالطب pïتاري

 pم�شاكل uل`````̀ nها حrن nع ń sر`````̀ qفnوال�شيدلي̀`````ُة وما ت

?? بالتاأكيد ل. pال�شحية pن�شان الإ

 pفال ي̀`````زاُل ال�رشط̀`````اُن واأمرا�̀`````سُ نق�س

 uواملالريا وال�شل pالفريو�شية pمرا�س املناعةp والأ

. pن�شان تنه�ُس يف ج�شمp الإ

 pم̀`````ن الكت�شافات m±اكت�شا tي
مل ينrí`````̀é اأ

 , pقnل nنا م̀`````ن الق pيحرر rنnأ نr ا pم pاملبه̀`````رة pالطبية

 pالريا�شة pمار�شةÃ نا pأنف�ش أr اإىل تهدئةp ا فلنلéا

دوية املهدئ̀`````ة واملن�شطة التي ”  وتن̀`````اولp الأ

نا  nقلق sذل̀`````∂ فاإن nت�شنيعه̀`````ا يف املخابر, ومع

يزداُد.

 p¬ pآمال ¬p وا pيف اأحالم kkن�شاُن كثريا مل يnتغريp الإ

 nر uمnيُع rنnأ ̀`````نr ا pم p±شاكني الكهو� √ pأج̀`````داد عن ا
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 uالطب pيف جعبة nوما زال , mال مر�̀`````س pب kطويال

 rن pم ¬ُ nالذي ي�شتطي̀`````ُع اأن يقدم kأي†شا الكث̀`````ريُ ا

 mب�شحة nحياء
نا على البق̀`````اءp اأ pم�شاعدت pأج̀`````ل ا

. mجيدة

طباء, مكتبة احلياة, بريوت, لبنان. نباء يف طبقات الأ أبي اأ�شيبعة, عيون الأ - ابن ا
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وروبي, دار القلم, بريوت, وكال̀`````ة املطبوعات, الكويت  - ب̀`````دوي عب̀`````د الرحمن, دور العرب يف تكوين الفك̀`````ر الأ

.1979

�شالمي وحا�رش العامل العربي, دار  - اجلا�̀`````رش د.حمم̀`````د ط¬, التخدير, مقالت عن تاريخ¬ يف الطب العرب̀`````ي الإ

الفكر, دم�شق, �شورية, 2008.

- احل̀`````اج قا�ش̀`````م د.حممود, الطب عند العرب وامل�شلم̀`````ني, تاريï وم�شاهمات, ال̀`````دار ال�شعودية للن�رش والتوزيع 

.1987

- ح�شني حممد كامل, املوجز يف تاريï الطب وال�شيدلة عند العرب, طبع على نفقة احلكومة الليبية, 1965.
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- �شارتون جورج, تاريï العلم, موD�ش�شة فرانكلني القاهرة– م�رش, 1957.

آداب¬ واأعالم¬, مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية, دم�شق- �شورية  - ال�شط̀`````ي د.اأحمد �شوكت, تاريï الطب وا
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أج̀`````ل مواجهة وقائع واأحداث احلياة  ن�شان بطاقة ال�شرب من ا ي�شتع̀`````ني الإ

أج̀`````ل اأن يبعد عن نف�ش¬ الياأ�س,  الت̀`````ي تواجه¬ كي يتقبلها وين�شéم معها من ا

وي�شتمر يف احلياة. 

ن�شان بال�شرب, ازداد ن†شéاk, وحكمة.  كلما ا�شتعان الإ

ن¬ بحاجة اإلي¬ يف  ن�ش̀`````ان اأن يتخلى عن ال�شرب باأي حال, لأ لي�س بو�شع الإ

كل حل¶ة, يف كل مو�شع. 
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من هن̀`````ا Áك̀`````ن اعتب̀`````ار اأن ال�شرب من 

ن  ن�ش̀`````ان, لأ النع̀`````م الكربi الت̀`````ي عرفها الإ

ال�شرب Ãقدور√ اأن يوا�شي¬, ويéعل¬ يف حالة 

ان†شباط من دون اأن يفقد اتزان¬. 

 ¬```≤«aQ  ,Ëó```≤dG  ¿É```°ùf E’G  ≥```«aQ  È```°üdG

 »JCÉj kÉ```ehO ,á```Ñ∏≤àŸG ¬```JÉ«M π```MGôe ‘ ‘ƒ```dG

 ΩõdG ¿É°ùf E’G É```¡jCG Éj :¿É```°ùf E’G ¤EG È°üdG AGó```f

 √È°üH Qƒ```Ñ°üdG ¿É```°ùf E’G Ú```©à°ùjh .∑Ohó```M

 áeó≤àe á∏Môe ≠∏Ñj É```eóæY ƒ¡a IÉ«◊G ≈```∏Y

 áeó≤àe á∏Môe ≠∏Ñj ¬fEÉa ,»```YƒdG πMGôe øe

.È°üdG πMGôe øe

 È°üdG áaô©e

ن�شان اأن يتعر± على ال�شرب كي  على الإ

ن�ش̀`````ان يتدرج يف  يتمكن م̀`````ن ‡ار�شت¬, والإ

معرفة ال�ش̀`````رب حتى يبل̀`````≠ مراحل متقدمة 

من̀`````¬, ويبل≠ مرحلة يعق̀`````د في¬ عالقة وKيقة 

ن�شان ال�شبور هو حماور جيد  مع ال�شرب. الإ

وىل, ويعي�س حالة من  مع ذات¬ بالدرج̀`````ة الأ

الت�شالí والت�شامل مع نف�ش¬. 

العالقة املرت�شخة م̀`````ع ال�شرب والتحاور 

والت�شالí مع الذات توDهل �شاحبها كي يقف 

مور, ويكون م�شيطراk على انفعالت¬,  و�شط الأ

فعال التي يواجهها.  واأهوائ¬, وردود الأ

اإن¬ يعي�س حالة من ال�شكينة وال�شتقرار 

والتاأمل متع¶اk ‡̀`````ا يقع مع¬, اأو حول¬, اإن¬ 

قارÇ ومتاأمل جيد لكل ما يرi وي�شمع. 

�شÄلة عن طبيعة ال�شرب. هنا ترتاود الأ

عن تعريف¬, عن م�شدر√ وهل كل اإن�شان 

أم اأن ال�شرب نعمة  Áك̀`````ن ل¬ اأن يكون �شبوراk ا

تخ�س فÄة دون فÄة من النا�س.

م̀`````ا هو ال�شرب يف حقيقت¬, هل ل¬ رائحة 

أو لون? أو �شكل ا ا

أKناء ولدت¬,  ن�ش̀`````ان يف ا هل يول̀`````د مع الإ

̀`````ب م̀`````ن احلي̀`````اة واÿ̀`````ربات  nأن̀`````¬ مكت�ش أم ا ا

والتéارب?

حداث اليومية,  كلمة ترتدد كث̀`````رياk يف الأ

اجلدية منها والهزلي̀`````ة,  وهي م�شاألة بالغة 

همي̀`````ة و–ت̀`````اج لدرا�ش̀`````ات  اÿط̀`````ورة والأ

وتاأمالت عميقة ت†شيء جوانبها. 

 احلديث ع̀`````ن ال�شرب يكون غالباk ب�شكل 

أوتوماتيك̀`````ي عاب̀`````ر, ولكن ال�ش̀`````رب يف ذات¬  ا

يحتاج اإىل معرفة واإملام ب¬, فال�شرب هو عامل 

م�شتقل من عوامل املعرف̀`````ة الب�رشية, وال�شرب 

لي�س كلمة تقال ل�شخ�س: /ا�شرب/.  فيمتثل 

لها وي�شرب. 

اإن̀`````¬ حال̀`````ة متقدمة من ح̀`````الت الوعي 

ن�شان ال�شبور يعي�س يف رحابة  واملعرفة, فالإ

ن�شان غري ال�شبور  ال�شرب  وÁتع بها عك�س الإ

الذي يعي�س حالة الال�شرب ويحرتق يف جحيم 

التوت̀`````ر والعéالة وال�شط̀`````راب, واÿال± 

�شا�شع بني اأفعال اإن�شان �شبور واأفعال اإن�شان 

غري �شبور.
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اإذن, ال�شرب لي�س كلم̀`````ة تُعاز اإىل اإن�شان 

�شكال  فيمتث̀`````ل لها,اإن¬ �شكل متقدم م̀`````ن الأ

الراقي̀`````ة ملعرفة النف�̀`````س, واكت�شاب احلكمة 

أو اإيéاباk, عندما  من كل ما يقع �شواء �شلباk, ا

ن�شان فاإنها تو�شل¬ مرحلة  ترتقي املعرفة بالإ

ال�ش̀`````رب, وال�شرب عندها يك̀`````ون يف درجات 

ن�شان معرفة, ازداد  متفاوتة, وكلما ازداد الإ

ن†شéاk وه̀`````ذا الن†شè يك�شب̀`````¬ ال�شرب الذي 

يُك�شب̀`````¬ المت̀`````الء بالعامل على نه̀`````è مرحلة 

ن�شاين. متطورة من مراحل الكمال الإ

ع�شاب,  عالق̀`````ة ال�شرب مبا�رشة م̀`````ع الأ

وىل من نفاذ  والع�شبيون يعانون بالدرجة الأ

ال�شرب لديهم وتاأتي مرحلة العقاقري املهدئة 

لرتغم اجلملة الع�شبية على ال�شرب واحلقيقة 

أ�شكال ال�شرب  ف̀`````اإن املهدئات هي �شكل م̀`````ن ا

زمات  مل والأ ل الأ qن�شان لتحم الق�رشي على الإ

زمات هو  النف�شي̀`````ة, واأف†شل عالج له̀`````ذ√ الأ

ال�شرب الطبيع̀`````ي الذي يعك�س نتائè طبيعية 

يف العالج.

وقد –دث بع†س ال�شعراء عن مفهومهم 

لل�ش̀`````رب يف الكثري م̀`````ن الق�شائد, ومن ذل∂ 

قول حممد بن ب�رش اÿارجي: 

 É`̀¡`̀µ`̀dÉ`̀°`̀ù`̀e  ä qó```̀à```̀°```̀SG  GPEG  Qƒ````````e C’G  ¿EG

 É``̀ŒQÉ``̀e π````̀c É``̀¡``̀æ``̀e í``̀à``̀Ø``̀j È``̀°``̀ü``̀dÉ``̀a

 ¬``̀Ñ``̀dÉ``̀£``̀e  â````̀ dÉ````̀W  ¿EGh  ¢```̀ù```̀Ä```̀«```̀J’

 É`̀Lô`̀a  iô```̀ J  ¿CG  È`̀°`̀ü`̀H  â`̀æ`̀©`̀à`̀°`̀SG  GPEG

ويقول زهري بن اأبي �شلمى: 

 É``¡``dƒ``∏``M ó```æ```Y È```°```ü```dG õ```©```j çÓ``````K

 Ö``«``Ñ``d π`````̀c π```̀≤```̀Y É```̀¡```̀æ```̀Y π`````̀gò`````̀jh

 É`̀¡`̀Ñ`̀ë`̀j OÓ`````̀H ø```̀e QGô```̀£```̀°```̀VG êhô``````̀N

 Ö``̀«``̀Ñ``̀M ó`````̀≤`````̀ah ¿Gƒ``````````````̀NEG á``````̀bô``````̀ah

ويقول ابن نباتة: 

 ¿É````````̀eõ````````̀dG Üƒ````````````̀ f ≈``````̀∏``````̀Y kGÈ`````````̀ °`````````̀U

 í````̀ `````̀jô````̀÷G  Ö`````̀ ∏`````̀≤`````̀ dG  ≈``````````````̀HCG  ¿EGh

ويقول حممود الوراق: 

 ∫ƒ```̀©```̀e  Ò``````̀N  È````̀°````̀ü````̀dG  â````````````̀jCGQ  ÊEG

 ’ƒ```̀©```̀e  OGQCG  ø``````̀Ÿ  äÉ````̀Ñ````̀FÉ````̀æ````̀ dG  ‘

 È°üdG QhòH

ل ترك†س خلف احلياة بل ام�س فيها 

م̀`````ا يعلqم∂ اإي̀`````ا√ امل�شي ل يعلم̀`````∂ اإيا√ 

الرك†س 

اأنت تكونت بهدوء, تعلمت اللغة بهدوء 

قرباء به̀`````دوء, تعلمت  تعرف̀`````ت عل̀`````ى الأ

امل�شي بهدوء, ر�شدت بهدوء.

ن ُرفعت اليد الت̀`````ي كانت خلف ذا∑  الآ

الهدوء 

ن اأنت تقود نف�ش∂.. قدها بهدوء.  الآ

ع�س يوم∂ يف يوم∂ 

اأعط يوم∂ يف يوم∂ 

خذ يوم∂ من يوم∂ 

ل تعط يومني يف يوم 

ل تاأخذ يومني من يوم 
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كن رحيما بنف�ش∂ من نف�ش∂ 

اإن اهلل ل يكلفها اإل و�شعها  

ل تكلفها فوق و�شعها

ن�شان يولد ولدي̀`````¬ بذور ال�شرب, لدي¬  الإ

طاقة لكت�شاب ال�شرب, ولكن اجلهل Áكن ل¬ 

اأن يقت̀`````ل هذ√ البذور, كما اأن املعرفة ترويها 

و–ميها, فهي ب̀`````ذور –تاج اإىل �شنوات من 

مطار والعوا�شف,  والتقلب̀`````ات والأ الف�شول 

واأن ي�شق̀`````ى ويع̀`````رق لتح�شيله̀`````ا. واإذا كان 

أ�شكال اجلهل, الال�شرب,  دنى من ا ال�ش̀`````كل الأ

أ�شكال املعرفة هو  رق̀`````ى من ا فاإن ال�شكل  الأ

ن�ش̀`````ان ت¶هر عند  ال�ش̀`````رب. واإن ع¶م̀`````ة الإ

–مل̀`````¬ للم�شائب الك̀`````ربi  والتعامل معها 

Ãفاتي̀`````í ال�شرب التي تكون يف جيوب عقل¬. 

ن�ش̀`````ان ل يول̀`````د �شبوراk.. ولكن̀`````¬ يكت�شب  الإ

ال�شرب ويطوqر طاقة ال�شرب لدي¬ فالطفل قد 

ل ي�ش̀`````رب على اأمل وجو´ وخ̀`````و± وبرد ولكن 

هذا الطفل عندما يكرب Áكن ل¬ اأن ي�شطرب 

ويحتمل. 

ن�ش̀`````ان كائن م�شت̀`````ت, تائ¬ يف Xلمات  الإ

ذات̀`````¬ وXلمات احلياة م̀`````ن حول¬, يéهل كل 

�شيء  حول¬ يرا√ اأو ليرا√, 

ن�ش̀`````ان كائ̀`````ن م¶لم ول يé̀`````د �شبيال  الإ

لتبدي̀`````د Xلمت̀`````¬ وما زال يدر∑ جي̀`````داk باأن¬ 

لغاز املربكة يف Xاهرة احلياة, ففي  اأحد الأ

ن�شان باأن¬ كائن كاأي كائن  الب̀`````دء Xن هذا الإ

حيواين حول¬ ويحيا احلياة بدافع بيولوجي, 

ولذل̀`````∂ فقد عا�س يف كه̀`````و± وغابات كما 

تعي�̀`````س احليوانات من حول̀`````¬,  وكان يحقق 

كل غرائز√ متاأKراk به̀`````ذا احليوان,  وبالتا› 

أ�شلوب املعي�شة �شواء  فهو يقلد احليوانات يف ا

يف عالقات̀`````¬ مع غري√ م̀`````ن بني جن�ش¬ اأو مع 

احليوان الذي يعامل¬ ذات املعاملة, بل حتى 

ناث فكان اأقرب  يف العالقات بني الذكور والإ

اإىل /القطيع/ احليواين من¬ اإىل /املéتمع/ 

ن�ش̀`````اين, فكانت الهداية دوم̀`````اk  تاأتي اإىل  الإ

أو  ن�شان من ال�شم̀`````اء �شواء بطرق مبا�رشة ا الإ

غ̀`````ري مبا�رشة حتى ” تتويè ه̀`````ذا الهتمام 

لهي  ن�ش̀`````ان وهذا احلر�̀`````س الإ له̀`````ي بالإ الإ

لهية باآخر ر�شالت  وهذ√ العناية والرعاية الإ

ر�̀`````س وبعث اآخر  اÿال̀`````ق اإىل عب̀`````اد√ يف الأ

غلب  نبي̀`````اء والر�شل وهي ر�شالت على الأ الأ

ن�ش̀`````ان باأن¬ لي�س حيوانا وليéوز ل¬  تخرب الإ

اأن ينتهè منهè احليوان يف ‰ط حيات¬.

كث̀`````ريون يخفقون يف حماول̀`````ة الن�شéام 

ألوان متعددة وي�شعون  مع واقعه̀`````م باأ�شكال وا

لالن�شالñ من هذا الواقع وÁيلون للعي�س يف 

واق̀`````ع flتلف عن تركيبته̀`````م ولذل∂ تراهم 

أزم̀`````ات �شيكولوجية وحالت حادة  يعي�شون ا

م̀`````ن ال�شيزوفريني̀`````ا اإذ اإن اجل�ش̀`````د ل يقبل 

ع†ش̀`````وا ”s اإقحام̀`````¬ علي̀`````¬ وذا∑ الع†شو ل 

ين�شéم مع هذا اجل�شد فيعي�س يف غربة عن 
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ن¬ ع†شو دخيل.  ع†شاء لأ بقية الأ

من هنا Áكن اعتبار اأن ال�شرب هو Kقافة 

حوال.           ن�شان متما�شكاk يف جميع الأ Œعل الإ

ال�شرب يقرتن باملعرفة واملعرفة مكت�شبة, 

وم̀`````ن هنا فاإن امل�شاكل تتفاقم يف املéتمعات  

أنها تت†شاءل  مية يف حني ا التي ت�شود فيها الأ

يف املéتمعات املتعلم̀`````ة وكلما تقدم التعليم 

تال�شت امل�شاكل وتوج¬ املتعلمون اإىل الرتبية 

 íنتاج والعطاء. حيثما يكون ال�شرب تنفت والإ

طفال لول  م ل تنéب الأ أبواب احلي̀`````اة.. الأ ا

أ�شهر.. الطال̀`````ب ل يك�شب  �شربه̀`````ا ت�شع̀`````ة ا

العلم لول �شرب√ يف القراءة والدر�س �شنوات 

طويلة.. الطبيع̀`````ة ل تنéب الزهور والربيع 

ل̀`````ول �شربها على قر ال�شتاء وحر ال�شيف.. 

املري†̀`````س لي�شف̀`````ى لول �شرب√ عل̀`````ى املر�س  

طف̀`````ال لول �شربهم على  باء ليربون الأ والآ

ن�ش̀`````ان ل ي�شتطيع اأن  �شنوات الطفول̀`````ة. الإ

 kعمال دفعة واحدة.. علي¬ دوما يقوم بكل الأ

اأن يوDجل البع†س للغد.. علي¬ دوماk اأن يرت∑ 

ن�شان  �شيÄ̀`````اk لغري√.. اأمل يرت∑ غري√ �شيÄاk ل¬.الإ

ل ي�شتطي̀`````ع اأن يعطي كل �شيء.. ل ي�شتطيع 

أ�شياء وياأخذ  اأن ياأخ̀`````ذ كل �شيء.. اإن¬ يعطي ا

 kهنا∑ عمل ينت¶̀`````ر اإن�شانا kأ�شي̀`````اء.. ودوما ا

 ,kجديدا kتنت¶̀`````ر اإن�شانا kهنا∑ فكرة kجدي̀`````دا

هنا∑ خطوة تنت¶̀`````ر   اإن�شاناk جديداk. تبقى 

ن�شان  ن�شان ويبق̀`````ى الإ احلي̀`````اة م�رشق̀`````ة بالإ

م�رشقا باحلياة.. واإذا  انطفاأ اأحدهما انطفاأ 

خر. الآ

أمل,ا�ش̀`````رب, اإذا �شامت∂ �شا”,  اإذا جاء∑ ا

ا�ش̀`````رب, اإذا Xلم∂ Xامل, ا�ش̀`````رب.. اإذا فقدت 

عزيزاk, ا�شرب.. اإذا احرتق بيت∂,ا�شرب. واعلم 

أن¬ لول ال�شرب ملا اأ‚ز الكاتب كتابا  ملا بنى  ا

البنqاء بناء..ملا �شاÆ ال�شائ≠ اإ�شوارة ملا ح�شد 

الفالì �شنبلة 

وحيثم̀`````ا كن̀`````ت Áكن∂ اأن تنع̀`````م بد±ء 

ال�شرب.. حيثم̀`````ا كنت Áكن اأن يكون ال�شرب 

ل∂ معينا.

ل تعé̀`````ل يف قول  كلمت̀`````∂, ل تعéل يف 

�رشائ̀`````∂, ل تعé̀`````ل يف طعام∂, ل تعéل يف 

�رشاب∂  يف م�شري∑, ل تعéل يف زواج∂, ل 

تعéل يف ولد∑.

دوم̀`````ا Kمة مت�ش̀`````ع من وق̀`````ت كا± لكل  

ماينبغي اأن نقوم ب¬, Kمة وقت يكفي ملمار�شة 

طقو�س القراءة, 

وقت ملمار�شة احلب, 

وقت لعالقات  اجتماعية,

وقت لنزهات و�شفر, 

وقت لتاأمل وعمل,

وقت لنوم  و�شما´ مو�شيقى. 

ورغ̀`````م كل ذل∂ يتبقى مت�ش̀`````ع من وقت 

للفراÆ  ل‚د ما نفعل في¬. 

 ìاéمقدرتنا على الن iيكمن دورنا يف مد
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كي ‚عل اأعمارنا غنية بهذا الوقت, و‚عل 

هذا الوقت غنيا باأعمارنا.

Kم̀`````ة اأمور يف احلياة يحتاج –قيقها اإىل 

ت̀`````اأن وانت¶̀`````ار اأكÌ ‡ا يحت̀`````اج اإل`ى �رشعة 

̀`````ة, فاأنت ل–ت̀`````اج اإىل عéالة حتى  وُعéال`

تنمو مدركات̀`````∂ وتكتمل ق̀`````در حاجت∂ اإىل 

ل, ول–تاج اإىل عéالة حتى ترتقي يف  qالتمه

اأجنا�س املعرفة قدر حاجت∂ اإىل التاأين. 

ن�شان مل يكن يحت̀`````اج اإىل عéالة حتى  الإ

يبل≠ Kورة التقني̀`````ات الكربi قدر حاجت¬ اإىل 

حقاب الب�رشية الغابرة  الوق`ت, واأن كل تل∂ الأ

مل تكن خالية م̀`````ن عباقرة واأذكياء وع¶ماء, 

واأن حفدة احلفدة لي�شوا اأكÌ عبقرية وذكاء 

  .∂Äأول جداد ا وع¶مة من الأ

 ,iكن دائم النت¶ار لتحقيق اآمال∂ الكرب

خال�س يف ال�شعي  اإنها ل–تاج من∂ غري الإ

اإليه̀`````ا والنت¶ار حتى تاأخ̀`````ذ وقتها املنا�شب 

لتبلغ̀`````∂ مكتمل̀`````ة يف  �شطوعه̀`````ا ور�شوخها 

وقوتها.

اأحيان̀`````ا ن�رش على البح̀`````ث عن اأمر غري 

ن وجود  ن�شان, لأ طالق يف الإ موجود على الإ

مر يُحدث خلالk يف كوننا اأحياء نعي�س  هذا الأ

 kوولدا ,kكامال kيد عم̀`````الÔيف قلب احلياة, ف

ن�شان  كامالk, و�شديقاk كام̀`````الk, ونن�شى اأن الإ
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الكام̀`````ل مل يخلق¬ اهلل حت̀`````ى لنف�ش¬ ليعبد√ 

ن�شان  ن خلق مث̀`````ل هذا الإ ب�ش̀`````ورة كاملة, لأ

ليلزم احلياة وليلزم اهلل. 

ن�ش̀`````ان ذات¬  لي�̀`````س بحاجة   كم̀`````ا اأن الإ

لكمال كهذا. 

ت�رشق احلياة ومتار�س ذروة حيويتها كلما 

تعلqم اإن�شانها �شيÄاk جديداk مل يكن يعلم¬, كلما 

آ√. فيتدرج  يفت̀`````í عيني¬ لريi �شيÄ̀`````اk مل يكن را

ن�شان يف درجات الكمال ودرجات ال�رشوق  الإ

عل̀`````ى احلي̀`````اة  على �شلم درج̀`````ات قرب¬ من 

خرين ومن  املعرف̀`````ة  ومن نف�ش̀`````¬ وم̀`````ن الآ

Xاه̀`````رة احلياة برمتها,  وه̀`````و ذات¬ باملقابل 

Áنí للحي̀`````اة معنى وقيم̀`````ة لتنفتí وت�رشق 

و–قق دÁومتها و�رشوقها من خالل¬. 

 È°üdG øY ∫ÉãeCGh ºµM

همية ال�ش̀`````رب, ونتائé¬ الطيبة,  ن¶راk لأ

ح†س النا�س على التحلي بال�شرب, وتداولت 

ن�شان  مث̀`````ال التي تثني عل̀`````ى الإ احلكم والأ

ال�شبور, ومن ذل∂: 

 iأن̀`````ت مل ت�رشب م̀`````رارا على القذ - اإذا ا

XمÄت واأي النا�س ت�شفو م�شارب¬

ا فعاقبت¬ حلوة vاإذا كان ال�شرب ُمر -

يب̀`````ةm وŒلvدp واعلم باأن  pا�شرب لكل ُم�ش -

pدsل nflُ الدهر غري

- الت̀`````اأين م̀`````ن الرحم̀`````ن والعéل̀`````ة من 

ال�شيطان

- اجلز´ عند امل�شيبة م�شيبة

- الرمد اأهون من العمى

- ال�ش̀`````رب �ش̀`````ربان: �شرب عل̀`````ى ما تكر√ 

و�شرب على ما –ب

وىل -  ال�شرب عند ال�شدمة الأ

-  ال�شرب مفتاì الفرج

ى حني –تéب nجrاإن ال�شماء تُر - 

-  اإن اهلل Áهل ول يهمل

- اإن غدا لناXر√ قريب

 -اإن مع اليوم غدا يا م�شعدة

أنا الغريق فما خويف من البلل - ا

رnُ∑ الُفرn�ُس rبالتاأين تُد -

- دواء الدهر ال�شرب علي¬

 -�شدة وتزول

- �شربي عل̀`````ى نف�شي ول �ش̀`````رب النا�س 

q
علي

- طول البال يهدم اجلبال

- ع�س رجبا ترi عéبا

العéل̀`````ة  ويف  ال�شالم̀`````ة  الت̀`````اأين  يف   -

الندامة

 -كل اآت قريب

- كل هم اإىل فرج

- من تاأنى اأدر∑ ما متنى

 -من �شرب Xفر

- من مل ي�شرب على كلمة �شمع كلمات

ُ tرب nش�sواأف†شل اأخالق الرجال الت- 
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- وعاقبة ال�شرب اجلميل جميلة

- Á�شي رويدا ويكون اأول

ìال�شرب مرهم لكل اجلرا -

ومن اأمثال ال�شعوب يف ال�شرب:

ال†رشب̀`````ات ال�شغ̀`````رية املتتالي̀`````ة تقط̀`````ع 

ال�شندانية الكبرية. ا‚لرتا 

قط̀`````رة وراء قط̀`````رة متتل̀`````Å ال�شاقي̀`````ة. 

اأفريقيا

ال�شرب زهرة ل تنمو يف جميع احلدائق. 

ا‚لرتا 

ال�شرب بل�شم اجلروì. ا‚لرتا 

ن�ش̀`````ان دون �ش̀`````رب, �̀`````رشاج دون زيت.  الإ

فرن�شا

ال�شرب �شé̀`````رة جذورها م̀`````رة وKمارها 

حلوة. اإيران

ال�ش̀`````ري على مه̀`````ل يو�ش̀`````ل اإىل البعيد. 

املéر

ا�ش̀`````رب للح¶̀`````ة ت̀`````ر— لع�̀`````رش �شنوات. 

اليونان

ل تق̀`````ع ال�شé̀`````رة من اأول �رشب̀`````ة فاأ�س. 

الدا‰ار∑

م̀`````ع الوقت وال�شرب ت�شب̀`````í ورقة التوت 

حريرا. ال�شني

 á«HÎdGh È°üdG ÚH  

العالقة ب̀`````ني ال�شرب والرتبية هي عالقة 

ن�شان الذي ي̀`````درب نف�ش¬ على  وKيق̀`````ة, فالإ

اكت�ش̀`````اب طاقة ال�ش̀`````رب, ه̀`````و بالوقت ذات¬ 

ن�شان ب�شورة عامة  يقوم برتبية نف�ش̀`````¬, والإ

أ�شكالها  لي�س بو�شع¬ اأن يتلقى الرتبية بكافة ا

ألوانه̀`````ا ومراحله̀`````ا م̀`````ن دون اأن ي�شتعني  وا

بال�شرب. 

لي�س بو�ش̀`````ع املعلم اأن ي�شتم̀`````ر يف اإلقاء 

الدرو�̀`````س عل̀`````ى طلبت¬ م̀`````ن دون اأن ي�شتعني 

بال�ش̀`````رب, ولي�س بو�ش̀`````ع الطال̀`````ب اأن يتلقى 

الدرو�س حتى يتخرج  م̀`````ن دون اأن ي�شتعني 

بال�شرب. 

ن�ش̀`````ان كائن قابل للرتبي̀`````ة يف �شقيها  الإ

يéاب̀`````ي وال�شلبي وهو كائن يرتبى ليوجد  الإ

اإن�شان غري قابل لكت�شاب الرتبية,

احلديث عن الرتبية حديث غري م�شتقر 

حي̀`````ث اأن الرتبي̀`````ة بذاتها تتف̀`````ر´ اإىل فرو´ 

�شتى. الرتبية لي�شت مذهباk فكرياk ولعقيدة 

ولي�شت تياراk من التيارات.

ن�شان هو ابن احلياة واحلياة هي بنت  الإ

الرتبي̀`````ة,  احلياة هي التي تق̀`````دم الرباهني 

ن�شان يرتبى  ن�شان عرب ما يف الطبيعة, والإ لالإ

من Œارب̀`````¬ ومن م�شاهدة م̀`````ا يف الطبيعة 

واحلياة.

أ�شكالk م̀`````ن الرتبية يف  ن�شان ا يتلق̀`````ى الإ

م�ش̀`````رية حيات¬ فهو عندما يكون طفالk يربي¬ 

أب̀`````وا√ غذائي̀`````اk وعندما يكرب يربي̀`````¬ معلم¬  ا

 iأ�شكال اأخر معرفي̀`````اk ومن Kم ينفتí عل̀`````ى ا
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للرتبية, فثمة تربية مهنية يتلقاها من املهني, 

وKم̀`````ة تربية اقت�شادي̀`````ة يكت�شبها من خالل 

تعامل¬ باملال, وKمة تربية �شحية يتلقاها من 

طباء, وKمة تربية Kقافية  خالل اإر�شادات الأ

يكت�شبه̀`````ا عن طريق الط̀`````ال´ والحتكا∑, 

وKمة تربية جن�شية تعلم¬ اأ�شول التعامل مع 

أ�شكال  أل̀`````وان وا خ̀`````ر  اإ�شافة اإىل ا اجلن�س الآ

تربوية اأخ̀`````رi متفرعة ولكنه̀`````ا يف النهاية 

تن�شب يف حرو± كلمة /الرتبية/. 

ن�شان تكون من خلفية   كل ت�رشف̀`````ات الإ

أو كانت  تربوي̀`````ة معين̀`````ة �شواء كانت �شلبي̀`````ة ا

ن�شان هو تلميذ للرتبية  اإيéابي̀`````ة, ذل∂ اأن الإ

ولكن ما هي الرتبية?

ول  الرتبية تنق�ش̀`````م اإىل �شكلني, �شكلها الأ

ن�شان  ن¶ري, و�شكلها الثاين عملي فيمكن لالإ

اأن يكت�شب الرتبية بفروعه̀`````ا واأق�شامها من 

خ̀`````الل Œارب¬ ال�شخ�شية كم̀`````ا Áكن ل¬ اأن 

خرين وهنا  يكت�شبه̀`````ا من خالل Œ̀`````ارب الآ

تط̀`````رì الرتبية الديني̀`````ة نف�شه̀`````ا بقوة على 

ن�شان فتق̀`````دم اإلي¬ اÿربة الكافية  �شمري الإ

ن�شان نف�ش̀`````¬ وبالتا› تقدم  عرب Œ̀`````ارب الإ

 ,íا√ ال�شحيŒال�شة والÿاإلي¬ ا

ألوان الرتبية احلديثة تقف  أ�شكال وا اإن  ا

نr كان  nم kن�شان كائنا على اأر�شية الأخالق فالإ

يعéز اأن يبد´ �ش̀`````كالk تربوياk ولكن¬ ي�شتطيع 

اأن يقدم هذا ال�شكل الرتبوي اإذا ا�شتند على 

قواع̀`````د اإن�شانية. وÁكن معرف̀`````ة اأن الرتبية 

هي عملية انفت̀`````اì لنهائي على العامل, فكل 

ن�شان له̀`````ا مرحلة  مرحلة م̀`````ن مراح̀`````ل الإ

 kأي†شا تربوي̀`````ة,  ال�شي̀`````ï الطاعن يف ال�ش̀`````ن ا

يحتاج اإىل تربية تن�شé̀`````م مع عمر√, فيبقى 

ن�ش̀`````ان يرتب̀`````ى حتى حل¶̀`````ات الحت†شار  الإ

خرية, لي�س م̀`````ن اأحد ي�شتغني عن الرتبية  الأ

ن�شان يتعلم يف كل  بالغ̀`````اk ما بل≠ وم̀`````ا دام الإ

 kفاإن̀`````¬ يتلقى يف هذا اليوم در�شا kيوم جديدا

جديداk من درو�س  الرتبية.

ولعل ال�ش̀`````واب ليéانب   الذين ي¶نون 

باء تكون عند توفري الطعام واللب�س  اأن مهمة الآ

ب Áكن ل¬ اأن يكتفي بهذا  ولدهم, فهذا الأ لأ

مع م̀`````ا يربي¬ من حيوان األيف يف بيت¬ ولكن 

الطفل يحت̀`````اج اإىل اأغذية اأخرi,  يحتاج اأن 

ينفتí على العامل ويد√ بيد و› خبري,  يحتاج 

من ير�شم ل¬ خط̀`````وات امل�شتقبل, يحتاج اإىل 

مر�ش̀`````د ير�شد√ واإل ت̀`````ا√ يف Xلمة من جهل 

.kولب�شا kحتى لو كان اآكال

ن�شان, فاإن¬ يحتاج اإىل  مهما كان موقع الإ

نبياء حتى قال  ‡ار�شة ال�شرب. لقد �شرب الأ

أولو العزم. اهلل عن بع†شهم: ا

�شرب نوì علي̀`````¬ ال�شالم  على اأذi قوم¬ 

 kرجاfl  ل̀`````¬ اهلل تبار∑ وتع̀`````اىل iحت̀`````ى راأ

فهاجر هéرت¬ مع الطوفان تاركاk وطن¬ الذي 
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كان يقي̀`````م في¬ اإىل حي̀`````ث ا�شتوت ب¬ �شفينت¬ 

آدم الثاين.  على اجلودي فبات ا

نبياء اإبراهيم علي¬ ال�شالم  
أبو الأ وهاجر ا

من اأر�س العراق اإىل ال�شام, ومنها اإىل م�رش, 

K̀`````م اإىل فل�شطني, Kم اإىل مكة م�شطحباk مع¬ 

ولي̀`````د√ اإ�شماعيل واأم¬ هاجر يف وادm غري ذي 

أن¬ قال: }اإين مهاجر اإىل ربي اإن¬ هو  زر´ اإىل ا

 .zالعزيز احلكيم

وهاجر مو�شى علي̀`````¬ ال�شالم  وهو يفلق 

ر�س كي يكمل م�شري√, ورعى  البحر لتيب�س الأ

غنام Kمانية اأعوام من اأجل اأن يتزوج.  الأ

وهاجرت م̀`````رË عليها ال�شالم  بوليدها 

عي�شى علي̀`````¬ ال�شالم  حني راأت اÿو± من 

أويناهما اإىل  بني اإ�رشائيل يقول اهلل تعاىل: }وا

 .zربوة ذات قرار ومعني

 ,íشرب اإ�شح̀`````اق علي¬ ال�شالم  على الذب�

ويعق̀`````وب علي¬ ال�ش̀`````الم  على فق̀`````د الولد 

وذهاب الب�رش. 

اأما يو�ش̀`````ف علي¬ ال�ش̀`````الم  ف�شرب على 

البÄ̀`````ر وال�شéن, واأيوب علي̀`````¬ ال�شالم  على 

املر�س. 

نبياء والر�شل  يقول اهلل تعاىل ÿ̀`````ا” الأ

 ƒdhCG È°U Éªc È°UÉa{ :شل̀`````ى اهلل علي¬ و�شلم�

 .zπ°SôdG øe Ωõ©dG

قال ابن عبا�س اإن اأو› العزم من الر�شل 

هم ذووا احلزم وال�ش̀`````رب. قال ‹اهد: هم 

خم�شة: 

ن̀`````وì, واإبراهي̀`````م, ومو�ش̀`````ى, وعي�ش̀`````ى, 

وحمم̀`````د, عليهم ال�ش̀`````الة وال�ش̀`````الم, وهم 

اأ�شحاب ال�رشائع. 

 Ëوقد ورد ذكر ال�ش̀`````رب يف القراآن الكر

يف الكثري من ال�شور, ومن ذل∂: 

 É``` n¡ qnf pEG nh 	❁   I nÓ``` qn°üdG nh  prÈ``` qn°üdÉ pH  Gƒ``` oæ« p© nà r°SG nh{

z من �شورة البقرة,  nÚ``` p© p°TÉ n rÿG ≈``` n∏ nY qn’ pEG lI nÒ``` pÑ nµ nd

ية 45. الآ

 prÈ``` qn°üdÉ pH Gƒ``` oæ« p© nà r°SG Gƒ``` oæ neBG nø```j pò qndG É``` n¡ qoj nCG É``` nj{

z من �شورة  nø```j pô pHÉ qn°üdG n™``` ne n qn̂ G qn¿ pEG	❁  pI nÓ``` qn°üdG nh

ية 153. البقرة, الآ

 Gh oô``` pHÉ n°U nh  Gh o pÈ``` r°UG  Gƒ``` oæ neBG  nø```j pò qndG  É``` n¡ qoj nCG  É``` nj{

z من �شورة  n¿ƒ oë p∏ rØ oJ rº oµ qn∏ n© nd n qn̂ G Gƒ o≤ qnJG nh Gƒ``` o£ pHG nQ nh

ية200. اآل عمران, الآ

 ṕ ƒ``` o r÷G nh  p± rƒ``` n rÿG  nø``` pe  mA r»``` n°û pH  rº``` oµ qnf nƒ o∏ rÑ næ nd nh{

 p q pöû nH nh	❁ äG nô nª qnãdG nh p¢ù oØ rf nC r’G nh p∫G nƒ re nC r’G nø pe m¢ü r≤ nf nh

 É qnf pEG Gƒ odÉ nb lá nÑ« p°ü oe rº o¡ rà nHÉ n°UnCG G nP pEG nøj pò qndG nø```j pô pHÉ qn°üdG

ية  z من �شورة البقرة الآ n¿ƒ``` o© pLG nQ p¬``` r« nd pEG É``` qnf pEG nh p
qn

p̂

.156  -155

 ❁ rº oµ qnH nQ Gƒ``` o≤ qnJG Gƒ``` oæ neBG nøj pò qndG pOÉ``` nÑ pY É``` nj rπ``` ob{

 o¢V rQ nCG nh	❁ lá næ n°ù nM É n« rf qoódG √òg p‘ Gƒ oæ n°ù rMnCG nø```j pò qn∏ pd

 rº``` og nô rLnCG n¿h oô``` pHÉ qn°üdG ≈``` qna nƒ oj É``` n qn‰ pEG	❁  lá``` n© p°SG nh p
qn̂ G

ية 10. z من �شورة الزمر, الآ mÜÉ n°ù pM p rÒ n̈ pH
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وقد روي عن النبي �شلى اهلل علي¬ و�شلم 

أن¬ قال: الن�رش يف ال�شرب.  ا

ناة من اهلل تعاىل, والعéلة من  وقال: الأ

ن�شان الذي ي�شل∂ الطريق  ال�شيط̀`````ان. اإن الإ

 kاإىل معرف̀`````ة نف�ش̀`````¬ يكون قد �شل̀`````∂ طريقا

ملعرف̀`````ة العامل م̀`````ن حول¬, وم̀`````ن خالل هذ√ 

املعرفة ي�شتقب̀`````ل الرتبية التي Œعل¬ Áار�س 

ال�شرب. 

ن�ش̀`````ان, فهو يعي�س حالة  ال�شرب Áيز الإ

�شرب حتى ل̀`````و كان الطعام بéانب¬. احليوان 

ياأتي الطع̀`````ام فيلتهم¬ التهام̀`````اk من دون اأن 

ين¶ر في¬ حتى لو كان يف Xلمة, ولكن معدة 

ن�ش̀`````ان قد ل تقبل طعام̀`````اk اإلq اإذا كان يف  الإ

�شوء ومعرفة نوعية ه̀`````ذا الطعام, وتذوqق¬ 

اأولk, وقد ترف†س هذا الطعام جملة éÃرد 

ن�شان  أو اإلقاء ن¶رة اإلي¬. والإ �شم رائحة من¬, ا

م  qل يلتهم اأي طعام يلقا√, بل اإن املطاعم تقد

ن�شان  أك̀`````ولت, فينتق̀`````ي الإ بيان̀`````اk باأنوا´ املا

نوا´ املحببة اإلي¬ وÁ†ش≠ اللقمة على مهل,  الأ

وي�شتمتع بالنكهة والطع̀`````م واللون, وليدفع 

اللقمة اإىل معدت¬ اإل بعد م†شغها ب�شكل جيد 

والتمتع بنكهتها وطيبها ورائحتها. وهو يكون 

من مع زوجت¬ متاأدباk, حتى وهو  يف فرا�ش¬ الآ

آمن̀`````ة, فاإن¬ يطفÅ ال†شوء,  يف حéرة مغلقة ا

وحتى وه̀`````و يطفÅ ال†شوء فاإن¬ يتغطى, واإن 

أراد  أراد حديث̀`````اk فاإن¬ يتحدث هم�ش̀`````اk, واإن ا ا

مالطفة, فاإن¬ يالطف بلطف. وهذا هو ذروة 

ن�شاين الذي يحفß ل¬ اإن�شانيت¬,  ال�شلو∑ الإ

لح̀`````رج علي̀`````∂ اأن ت�شع̀`````ى بذات∂ نحو 

م ذات∂ اأن تبدو يف م¶هر  qف†شل, اأن تك̀`````ر الأ

 íأن̀`````ت يف بيت∂ ويف النا�س, اأن تكاف ح�شن وا

الفق̀`````ر بالعمل, اأن –�ش̀`````ن و�شع∂ املعي�شي 

واملا›,واعل̀`````م اأن∂ لتقدر عل̀`````ى ن¶افة ما 

م ن¶افة  qحول̀`````∂ اإن مل تن¶ف ذات̀`````∂ فال يقد

نr ب¬ روائí نتن¬, ول ي�شتطيع اأن  nخري̀`````ن م لالآ

نr ب¬ ج̀`````و´. متتع دوماk بدقة  nم kيُطع̀`````م جائعا

ن∂ اهلل من¬,  qي عمل مك خرية لأ اللم�ش̀`````ات الأ

 kكن �شيدا ,kوهب∂ حي̀`````اة ,kوهب̀`````∂ اهلل ج�شدا

على ج�شد∑ و�شيداk يف احلياة, اأكرم ج�شد∑, 

تكرم∂ احلياة. احفß ج�شد∑ حتى يحقق 

ل̀`````∂ ال�شفاء الذهني وال�شكينة الروحية. اإن 

ج�شد∑ يحتاج اإلي∂ حتى يكون يف حالة �شلم 

مع∂, علي∂ اأن تغذي¬, تن¶ف¬, تعاجل¬, –مي¬ 

ماكن  من برد ال�شتاء, حرارة ال�شيف, اأذi الأ

املوب̀`````وءة, –فß كرامت¬, ت�شرت√, تك�شي¬, اإن¬ 

يحت̀`````اج اإىل حركة, يحتاج اإىل ريا�شة, يحتاج 

اإىل ا�شرتخاء, يحت̀`````اج اإىل ا�شتحمام, يحتاج 

√, يحتاج �شفر. اإن ج�شد∑ كوردة اإن  qاإىل تن̀`````ز

حاف¶ت عليها لبث̀`````ت متفتحة, واإن اأهملتها  

ذبلتr واحت†رشت, وكما اأن للوردة تربة طيبة 

�رشاق, فاإن تربة  �شاحلة متنحها الن†شارة والإ

خ̀`````الق احلميدة ال�شاحلة.  ج�شاد هي الأ الأ
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علي∂ دوماk اأن ت�شلí من تربة ج�شد∑ حتى 

.kوم�رشقا kيبقى ن†رشا

أبواب ال�شالم, باب من  ال�شرب باب م̀`````ن ا

أبواب النفت̀`````اì على جماليات احليات بكل  ا

غناها وتناق†شاتها, واأحداKها. 

 عندم̀`````ا تكون يف النا�̀`````س لينفع∂ غري 

ال�شرب.. عندما تكون يف عزل¬  لينفع∂ غري 

لم الكربi التي تقع  ال�شرب, وعن̀`````د ذروة الآ

بغتة كال�شواع̀`````ق ل يبقى مع∂ اإل ال�شرب.. 

اإن∂ �شامد Ãقدار ما لدي∂ من �شرب..اإن∂ 

قوي بق̀`````وة ال�شرب الكامن̀`````ة لدي∂, وعندما 

خرون عن تقدË �شيء يخفف عن∂,  يعéز الآ

ياأتي ال�شرب ليقدم كل �شيء اإلي∂.. علي∂ اأن 

تكون دائم ال�شعي لكت�شاب ال�شرب..اأكرب قدر 

من ال�شرب  اأن تطور طاقة ال�شرب لدي∂,

اأن تعزز مكانة ال�شرب  يف نف�ش∂.

لرفيق ل∂ كال�شرب ل�شاحب ل∂ كال�شرب 

لقريب ل∂ كال�شرب, دوماk ياأتي ال�شرب لينري 

أم̀`````ام خطوات روح̀`````∂ ال̀`````دروب الداجية.  ا

ال�ش̀`````رب غر�ش̀`````ة مبارك̀`````ة يف حديقة روح∂ 

تُ̀`````روi بنور املعرفة. تعلم كيف تدرب نف�ش∂ 

على احتمال امل�شائب الكربi بال�شرب, تعلم 

كي̀`````ف تدرب نف�ش∂ عل̀`````ى ا�شتقبال امل�رشات 

الكربi بال�شرب.

بي حممد عبد اهلل بن م�شلم بن قتيبة الدينوري-  –قيق د.حممد ال�شكندراين-   دار  خبار لأ كتاب عيون الأ  -1

الكتاب العربي- بريوت.

أبو عبد اهلل- من�شورات  دار الفكر-  بريوت. معéم البلدان-  ياقوت بن عبد اهلل احلموي ا  -2
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knowledge( هو اقت�شاد املعرفة ï sر ويرت�ش sمة اقت�شاد جديد يتط̀`````وK

ر بوترية  sأو القت�شاد املبني على املعرفة. وهذا القت�شاد يتطو economy(, ا
ر خ�شائ�ش¬ ومبادئ¬ يف مواجهة  sذéى وتتsلéمت�شارعة وعلى نطاق وا�شع, كما تت

مر الذي يفر�س على علم القت�شاد مهمات  القت�شاد ال�شناعي التقليدي, الأ

جدي̀`````دة تتمثsل يف درا�شة هذا التحوtل الع¶ي̀`````م و–ليل¬, ومقاربة التحديات 

ات الناجمة عن¬ بن¶رة علمية Œديدية ومو�شوعية. tوالتغري

.»YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G §«£îàdG ‘ åMÉHh QÉ°ûà°ùe ❁

ò

 áaô©ŸG OÉ°üàbG

ájOÉ°üàb’Gh ájöûÑdG á«ªæàdG QÉ°ùe ‘ ójóL è¡f
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knowledge)  áaô©ŸG OÉ°üàbG Ωƒ¡Øe -

(economy

اإذا كان القت�شاد Ãفهوم¬ التقليدي هو 

علم الندرة, اأي ندرة املوارد يف مقابل التطوtر 

الالحمدود حلاجات النا�س ومتطلباتهم, فاإن 

أب̀`````رز خ�شائ�ش¬ التي  اقت�ش̀`````اد املعرفة, يف ا

 kوخ�شو�شا ,kشاءة عليه̀`````ا لحقا� �شنحاول الإ

يف X̀`````ل التكنولوجيا الرقمي̀`````ة, هو اقت�شاد 

الوف̀`````رة. فمع تطوtر املعرف̀`````ة, من حيث هي 

أنه̀`````ا ل ت�شتنفد( بل  ل ت�شتهل̀`````∂ )Ãعن̀`````ى ا

تتوال̀`````د ذاتياk بال�شتهال∑, اأي عند تقا�شمها 

أو  خر ا وت�شاركه̀`````ا من خ̀`````الل نقله̀`````ا اإىل الآ

الرقمية,  التكنولوجي̀`````ا  وبف†ش̀`````ل  خرين,  الآ

ي ن�شخة لحقة على  ف̀`````اإن التكلفة احلدية لأ

 kولي̀`````ة )التي تك̀`````ون مكلفة جدا الن�شخ̀`````ة الأ

غالباk( تت†شاءل تدريéاk اإىل اأن ت�شبí اأقرب 

نتاج  اإىل ال�شفر. وهذا ما يخلق الوفرة يف الإ

برز  أ الوفرة هو ال�شمة الأ بحي̀`````ث ي�شبí مبدا

لقت�شاد املعرفة.  

أردن̀`````ا تق̀`````دË تعري̀`````ف flت�̀`````رش  ول̀`````و ا

أن̀`````¬  مكنن̀`````ا الق̀`````ول با لقت�ش̀`````اد املعرف̀`````ة لأ

القت�شاد ال̀`````ذي ي�شكل في¬ اإنت̀`````اج املعرفة 

∑ الرئي�س  uوتوزيعها وا�شتخدامها, هي املحر

لعملية النمو امل�شتدام وÿلق الÌوة وفر�س 

أ�شا�س  التوXيف يف كل املéالت. اإن¬ يقوم على ا

اإنتاج املعرفة )اأي خلقها( وا�شتخدام Kمارها 

واإ‚ازاتها, بحيث ت�شكل هذ√ املعرفة )�شواء 

ما يع̀`````ر± باملعرفة ال�رشيح̀`````ة التي ت�شتمل 

على قواعد البيانات واملعلومات والرب‹يات 

أو املعرفة ال†شمني̀`````ة التي Áثلها  وغريه̀`````ا, ا

ف̀`````راد بخرباته̀`````م ومعارفه̀`````م وعالقاتهم  الإ

وتفاعالتهم( م�ش̀`````دراk رئي�شاk لÌوة املéتمع 

املتطوuر ورفاهيت¬.

 ‘  á```ª«¶Y  á```«aô©e  ä’ƒ```–  -2

  :ájöûÑdG á«ªæàdG

لق̀`````د كان م�شار تط̀`````وtر املéتمع الب�رشي 

ن�شان.  دائم̀`````اk مرتبطاk بتط̀`````وtر مع̀`````ار± الإ

ن�شان منذ اأن تفتís وعي¬,  فاملعرفة رافقت الإ

وارتقت مع¬ من م�شتوياتها البدائية, مرافقة 

قه̀`````ا, اإىل اأن و�شلت اإىل  tات�شا´ مدارك¬ وتعم

ذراها احلالية. وعلى م̀`````دi تاريï الب�رشية 

كل̀`````¬ ‚د اأن كل ‹تمع م̀`````ن املéتمعات قد 

متتsع Ã�شتوi معني من العلم واملعرفة, بحيث 

Áكننا القول اإن مراحل تطور هذ√ املéتمعات 

ل انعكا�شاk لتطور املعرفة Ãعناها  uكانت ت�شك

ال�شمو›, واملرتبطة بéوانب احلياة الروحية 

 .ïواملادي̀`````ة والجتماعي̀`````ة والبيولوجية.. اإل

وÁكن اجل̀`````زم باأن تل∂ املعرف̀`````ة ا�شطلعت 

بدور حموري ومتوا�ش̀`````ل يف تطوير املéتمع 

 kالب�̀`````رشي ويف دعم اإ‚ازات̀`````¬ املادية, ف†شال

عن اإ‚ازات¬ املوD�ش�شاتية والثقافية.  
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وهكذا, ف̀`````اإن مفه̀`````وم }املعرف̀`````ةz لي�س 

م̀`````ر اجلدي̀`````د, ب̀`````ل اجلديد ه̀`````و حéم  بالأ

تاأKريها الراه̀`````ن على احلي̀`````اة القت�شادية 

والجتماعي̀`````ة والثقافي̀`````ة, وعلى ‰ط حياة 

ن�ش̀`````ان املعا�رش عموماk. فق̀`````د �شهد العامل  الإ

خري من القرن الع�رشين  ابتداءk م̀`````ن الربع الأ

اأع¶̀`````م تغيري يف تاريï الب�رشي̀`````ة, هو عبارة 

ع̀`````ن التحول الثال̀`````ث, بعد Xه̀`````ور الزراعة 

وال�شناعة. ومتثsل هذا التحوtل بثورة العلوم 

والتكنولوجيا الفائق̀`````ة التطور, والتي ت�شكل 

K̀`````ورة املعلوماتي̀`````ة وتكنولوجي̀`````ا الت�شالت 

ذروتها اليوم. لذا ن̀`````رi اأن مقاربة اقت�شاد 

أ باإلقاء ن¶رة �رشيعة  املعرفة ل بد من اأن تبدا

عل̀`````ى التح̀`````وtلت الكربi يف حي̀`````اة املéتمع 

الب�رشي, والتي كان̀`````ت انعكا�شاk ملدi التطوtر 

ال̀`````ذي بلغت¬ املعرف̀`````ة يف كل مرحلة من تل∂ 

املراحل.  

ل, الع¶ي̀`````م والبال≠  sو
̀`````ل التح̀`````وtل الأ qمتث

همي̀`````ة يف حياة الب�̀`````رش, يف قيام الزراعة  الأ

نهار  امل�شتق̀`````رة الت̀`````ي ن�شاأت يف اأحوا�̀`````س الأ

الكربi, كالنيل ودجلة والفرات. ولقد عرفت 

البيÄ̀`````ات اÿ�شب̀`````ة تل∂, الت̀`````ي �شهدت يف 

الع�شور القدÁة وما تالها اأعنف �رشاعات 

وىل للدولة  �شكال الأ دموية لل�شيطرة عليها, الأ

 i sد
أ وال�شلطة واحلكم وال�رشائع والقوانني. وا

قي̀`````ام Œمعات �شكانية كبرية ن�شبيkا اإىل بروز 

تن¶ي̀`````م اإداري و�شيا�شي مالئم مل�شتوi تطور 

املéتمع الب�رشي يف تل∂ املرحلة.  

وعل̀`````ى مدi ب†شع̀`````ة اآل± م̀`````ن ال�شنني 

أ�شكال  �ش̀`````ت الزراع̀`````ة, بحكم ارتب̀`````اط ا sتكر

خ̀`````رi بها, بو�شفها  الن�شاط القت�شادي الأ

د للن�ش̀`````اط الب�رشي  sالع̀`````امل الرئي�̀`````س املح̀`````د

 kن�شاني̀`````ة, باعتبارها م�شدرا وللح†ش̀`````ارة الإ

نت̀`````اج والÌوة يف حياة املéتمعات.  رئي�شاk لالإ

لقد قامت ح†شارات تل̀`````∂ احلقبة الطويلة 

̀`````ي }املعرفة الزراعيةz, وات�شمت  uعلى ما �شم

دة, وÃا  sر املعرفة يف مناطق حمدtز تطوtبرتك

̀`````ي املعرف̀`````ة واحتكاره̀`````ا. فعندما كانت  uشم�

أو اكت�شا±  جماعة م̀`````ا تتو�شل اإىل ابت̀`````كار ا

مع̀`````ني, فاإنها كان̀`````ت –تك̀`````ر√ و–تفß ب¬ 

لنف�شها و–éم عن تقا�شم املعرفة اجلديدة 

i اإىل تباطوD تطور  sد
أ مر الذي ا مع غريها, الأ

املعرف̀`````ة, واإىل �شي̀`````ا´ الكثري م̀`````ن اأ�رشارها 

أبرز  لته̀`````ا )ومن ا nم nواإ‚ازاته̀`````ا م̀`````ع زوال ح

مثلة على ذل∂, �شيا´ الكثري من اإ‚ازات  الأ

احل†شارة الفرعونية اأو احل†شارات القدÁة 

يف اأمريكا اجلنوبية(. لقد ُعر± ذل∂ املéتمع 

باملéتمع ما قبل ال�شناعي.  

اأما التحوtل الث̀`````اين الع¶يم فتمثsل بقيام 

الثورة ال�شناعي̀`````ة ابتداءk من الن�شف الثاين 

من القرن الثامن ع�̀`````رش يف انكلرتا, ومن Kم 

انت�شاره̀`````ا على امتداد الق̀`````رن التا�شع ع�رش 
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أوروب̀`````ة ال�شمالية والغربية و�شمال القارة  يف ا

 tوتُعد .kمريكي̀`````ة واليابان, ورو�شيا لحق̀`````ا الأ

م ع¶يم يف  tالث̀`````ورة ال�شناعي̀`````ة بداية تق̀`````د

قت فيها, وبالتا› يف العامل  sالبلدان التي –ق

اأجمع. وقد �شمل هذا التقدم فرو´ الن�شاط 

القت�شادي كافة )ال�شناعة والزراعة والنقل 

ل  sارة وامل�شار±...(, و�شكéواملوا�شالت والت

ن�شان  درجة اأرقى واأع¶م يف ات�شا´ مدار∑ الإ

ومعارف¬. وكان من �شم̀`````ات املعرفة يف تل∂ 

أنها كان̀`````ت ت�شتن̀`````د اإىل التطبيق,  املرحل̀`````ة ا

اأي اأن التطبي̀`````ق كان ي�شب̀`````ق الن¶رية, حيث 

أ�شا�س ابتكارات  �شيغت ن¶ريات كثرية على ا

̀`````ل اإليه̀`````ا املبتكرون  sوتطبيق̀`````ات كان يتو�ش

  .kواملخرتعون يف املمار�شة العملية اأول

وق̀`````د اأدت تل̀`````∂ الثورة وم̀`````ا تالها من 

تطوtر اإىل حدوث زيادة هائلة يف الÌوة, كما 

اأحدKت –̀`````ولk كبرياk يف املéالت ال�شيا�شية 

والعلمية والثقافي̀`````ة, وكذل∂ الجتماعية, مل 

ي�شهد العامل لها مثيالk من قبل, كما اأدت اإىل 

انق�شام الع̀`````امل اإىل عاملني: اأحدهما �شناعي 

ر, واآخر غري �شناعي يلهث بع†ش¬ للحاق  uمتطو

بالع̀`````امل ال�شناعي املتطوuر من غري جدوi يف 

خر يعي�س يف  حيان, فيما البع†س الآ غالب الأ

تخلtف وفقر مدقع من دون اأمل يف النهو�س. 

 ïوبذل̀`````∂ تعترب الثورة ال�شناعية بداية لتاأري

جديد بني ع�رشين: الع�رش ما قبل ال�شناعي 

والع�رش ال�شناعي.  

أم̀`````ا التحول الثال̀`````ث الكبري, الذي حمل  ا

اأع¶م تغي̀`````ري يف تاريï الب�رشية باأكمل¬, فقد 

خري من الق̀`````رن الع�رشين,  ب̀`````داأ يف الربع الأ

ومتثsل بث̀`````ورة العل̀`````وم والتكنولوجيا الفائقة 

التطوtر وما ‚م عنها من Kورة يف املعلوماتية 

والت�شالت, حيث باتت املعلومات واملعرفة 

أ�شا�شياk من امل̀`````وارد القت�شادية, ل  م̀`````ورداk ا

ب̀`````ل املورد ال�شرتاتيé̀`````ي اجلديد يف احلياة 

ل للموارد الطبيعية ون�شوء  uالقت�شادية املكم

أو  ما اتفق على ت�شميت̀`````¬ }اقت�شاد املعرفةz ا

}القت�ش̀`````اد املبنى على املعرف̀`````ةz. وهكذا, 

ر�̀`````س والعمل هم̀`````ا املورد  بعدم̀`````ا كانت الأ

الرئي�س للÌوة يف الع�رش ما قبل ال�شناعي, 

Kم حلs مكانهما راأ�س املال والطاقة )العمل( 

 íوة, اأ�شبÌ`````̀د الرئي�س للuباعتبارهم̀`````ا املول

العلم واملعرف̀`````ة هما العن�̀`````رش الرئي�س بني 

نت̀`````اج يف املéتمع يف  عنا�̀`````رش )عوام̀`````ل( الإ

الع�̀`````رش الراهن ال̀`````ذي �شار يع̀`````ر± با�شم 

الع�رش ما بع̀`````د ال�شناعي, حيث �شار اإنتاج 

املعرف̀`````ة وا�شتثماره̀`````ا وا�شتهالكها )Ãعنى 

أو كما يقال تقا�شمها  ا�شتخدامها( وتداولها )ا

أو ت�شاركه̀`````ا( امل�شدر الرئي�س للنمو. وغدت  ا

املعرف̀`````ة عبارة عن نو´ جديد من راأ�س املال 

فكار واÿ̀`````ربات واملمار�شات  يقوم عل̀`````ى الأ

أ�̀`````س املال املعريف  ف†ش̀`````ل. اإنها تعربq عن را الأ
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الذي يُعترب يف القت�شاد اجلديد اأكÌ اأهمية 

 i sد
أ Ãا ل يقا�̀`````س من راأ�س املال امل̀`````ادي. وا

التط̀`````ور العلمي والتكنولوج̀`````ي اإىل التحوtل 

من العمل اجل�ش̀`````دي اإىل العمل القائم على 

املعرفة. فاأ�شبحت التكنولوجيا واملعرفة هما 

العامالن الرئي�شان للنمو والتنمية امل�شتدامة 

· تكمن اليوم  اإذ اإن ال̀`````Ìوة احلقيقية ل̀`````الأ

وىل, Kم تاأتي بعدها  يف العقول بالدرج̀`````ة الأ

ر�س اأو  ال̀`````Ìوات املادية الكامنة يف باطن الأ

على �شطحها.  

اإن ال�شم̀`````ة الرئي�شة لهذ√ املرحلة هي يف 

 kاأن التطبيق̀`````ات العملية �شارت تاأتي ا�شتنادا

اإىل الن¶ري̀`````ة. فعلى عك�س املرحلة ال�شابقة, 

�شارت الن¶رية ت�شب̀`````ق التطبيق. وت�شارعت 

ب�ش̀`````ورة هائلة عملي̀`````ة و�ش̀`````ع الكت�شافات 

الن¶رية مو�شع التنفي̀`````ذ. فق�رشت امل�شافة 

الزمني̀`````ة ب̀`````ني الكت�شا± الن¶̀`````ري وو�شع¬ 

يف مو�ش̀`````ع التطبي̀`````ق. فعلى �شبي̀`````ل املثال, 

كانت الفرتة الفا�شلة ب̀`````ني اكت�شا± الطاقة 

البخاري̀`````ة وا�شتخدامها يف احلياة العملية ل 

ألفي �شنة. اأما بالن�شبة اإىل الكهرباء  تقل عن ا

فكانت ه̀`````ذ√ الفرتة مÄة �شنة, واإىل الت�شوير 

أي†ش̀`````اk, والبال�شتي∂  الفوتوغ̀`````رايف مÄة �شنة ا

55�شنة, والهاتف 50�شنة, والراديو 35�شنة, 

̀`````ة 12�شن̀`````ة, والت�شال  sوامل†ش̀`````ادات احليوي

ليا± ال�شناعية  الال�شلكي 10�شن̀`````وات, والأ

 .ï9�شن̀`````وات, والرتانزي�شت̀`````ور 5�شنوات...اإل

أم̀`````ا اليوم فاإن الكت�شافات والخرتاعات يف  ا

امليادين العلمية اجلديدة فتتواىل با�شتمرار, 

 iول ي�شتغ̀`````رق و�شعها مو�ش̀`````ع التطبيق �شو

أ�شابيع قليل̀`````ة. و�شارت املوD�ش�شات  أو ا أ�شهر ا ا

أم̀`````والk طائلة على البحث  وال�̀`````رشكات تنفق ا

�س جزءkا كبريkا من ر�شاميلها  uالعلمي وتخ�ش

بح̀`````اث العلمية اأ�شبحت  لهذا الغر�س. فالأ

أ�شب¬ Ãناجم الذهب, ولكنها غري قابلة  اليوم ا

للن†شوب, وغدت ربحيتها وجدوi ال�شتثمار 

فيها م�شاألة ل �ش∂ فيها.  

لقد كان للتطور العلمي الكبري يف امليادين 

لكرتونية والنووية والفيزيائية والكيميائية  الإ

كرب يف  والبيولوجي̀`````ة والف†شائي̀`````ة, التاأKري الأ

اإح̀`````داث تغي̀`````ريات حادة وجذري̀`````ة يف حياة 

النا�س واملéتمعات, وجاءت Kورة املعلوماتية 

والت�ش̀`````الت لتقلب هذ√ احلي̀`````اة تفاوتاk يف 

م�شتوي̀`````ات التطوtر بني البل̀`````دان ال�شناعية 

نف�شها, حيث ‚̀`````í بع†شها يف ولوج مرحلة 

خر  ما بعد ال�شناعية بينما ي�شعى بع†شها الآ

جاهداk لتحقيق ذل∂. اأما الغالبية ال�شاحقة 

ى العامل الثالث فاإنها  sمن بلدان م̀`````ا كان ي�شم

ما تزال تتخبsط يف حم̀`````اولت التخلt�س من 

 Ìقت اأك sر. وتعمtف و�شعف التطوtقيود التخل

الفéوة املعرفية بني البلدان واملéتمعات.  

 kا�شتثنائيا kرياKورة املعلوماتية تاأK ومتار�س
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على ‹مل من¶وم̀`````ة العالقات القت�شادية 

الدولي̀`````ة الي̀`````وم. فتكنولوجي̀`````ا املعلوم̀`````ات 

والت�ش̀`````الت الفائق̀`````ة التطوtر تتي̀`````í اإقامة 

أ  }م̀`````دi معلوماتي عاملي موح̀`````دz. وقد بدا

الع̀`````امل منذ الي̀`````وم يéني Kمار ه̀`````ذا بوترية 

مت�شارعة. فمع نهاية القرن املن�رشم وبداية 

ن ن¶ام العالقات  sأخ̀`````ذ يتكو القرن اجلديد ا

نرتنت  ق ع̀`````رب �شبكة الإ sالدولي̀`````ة الذي يتحق

همية الع¶يم̀`````ة وامل�شتقلsة لهذا  تل̀`````∂. اإن الأ

̀`````ى بالكامل يف  sلéالن¶̀`````ام اجلديد �شو± تت

ول من القرن احلادي والع�رشين.   الربع الأ

 iورة املعلوماتي̀`````ة وات�ش̀`````ا´ }امل̀`````د`````̀K اإن

دz ل يوuKDر تاأKرياk جذرياk يف  sاملعلومات̀`````ي املوح

القت�ش̀`````اد فح�شب, بل ويف حي̀`````اة املéتمع 

وطبيع̀`````ة العالق̀`````ات ب̀`````ني الب�̀`````رش واملواطن 

وال�شلط̀`````ة, ويوDدي اإىل تعاX̀`````م نفوذ و�شائل 

نها من  uكÁ مر ال̀`````ذي ع̀`````الم وتاأKريها, الأ الإ

ال�شيطرة على �شلو∑ الف̀`````رد وخ�شو�شاk يف 

‹ال ال�شتهال∑ وتكوي̀`````ن الوعي, ومقاربة 

الكثري من الق†شايا وامل�شكالت التي يواجهها 

وفهمها.

  :áaô©ŸG OÉ°üàbG ¢üFÉ°üN -3

ا�شتناداk اإىل التعريف اأعال√ Áكن القول 

باأن اأهم اÿ�شائ�س التي يت�شم بها اقت�شاد 

املعرفة يتمثsل يف التو�شع امل�شتمر واملتزايد يف 

توXيف العلم والتكنولوجيا يف جميع ميادين 

القت�ش̀`````اد, ويف ال̀`````دور الفاعل واجلوهري 

ال̀`````ذي ت†شطلع ب¬ املعرف̀`````ة كعامل حا�شم يف 

نتاج, وتاأKريها الكبري على اÿربات,  عملية الإ

والقدرة على التعل̀`````م والتن¶يم والبتكار يف 

املن¶وم̀`````ة القت�شادية. فق̀`````د حلsت املعرفة 

امل�شتق̀`````اة من امل�شادر العلمي̀`````ة والتقنية يف 

ول حمل راأ�س املال وغدت امل�شدر  امل̀`````كان الأ

أ�شا�شي  الرئي�س للنمو, وباتت ت�شتثمر كعن�رش ا

ع  tلتعزيز امليزة التناف�شية لل�رشكات. وبرز تو�ش

كب̀`````ري يف �شناعة اÿدمات ويف حéم دورها 

�شمن املن¶ومة القت�شادية.  

أبرز خ�شائ�س اقت�شاد  أردنا مقاربة ا واإذا ا

املعرفة ب�شيء من التف�شيل, فيمكننا التوقف 

عند اÿ�شائ�س التالية :  

 OÉ```°üàbG π```X ‘ á```ª«≤dG Ωƒ```¡Øe : k’hCG

  :áaô©ŸG

يعترب مفهوم القيمة اأهم ركائز املن¶ومة 

القت�شادية. وقد ق̀`````ام القت�شاد ال�شناعي 

أ�شا�̀`````س Kنائي̀`````ة القيم̀`````ة ال�شتعمالية  عل̀`````ى ا

والقيم̀`````ة التبادلية لل�شلعة. وج̀`````اء اقت�شاد 

املعرف̀`````ة لي†شيف اإليها قيمت̀`````ني جديدتني, 

هما:

 1( قيم̀`````ة املعلوم̀`````ات واملعرف̀`````ة, وذل∂ 

مكان قيا�س كمية املعلومات  بعدما �شار بالإ

وتقدير عائده̀`````ا, وبعدما �ش̀`````ارت املعرفة 

نتاج, ولي�س  أ�شا�شياk من مكون̀`````ات الإ مكون̀`````اk ا
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‹رد عامل اإ�ش̀`````ايف لرفع كفاءت¬ كما كانت 

يف Xل القت�شاد التقليدي.

 2( والقيم̀`````ة الرمزي̀`````ة, مثل قيمة العلم 

وقيم احل†شارة والهوية القومية وما �شاب¬.  

�شول املادية )من  وعلى عك�س قيم̀`````ة الأ

اأرا�س وعق̀`````ارات ومنقولت وما �شاب¬( التي 

تت�شم بالثب̀`````ات الن�شبي, ل بل –تفß بéزء 

أ�شا�ش̀`````ي م̀`````ن قيمته̀`````ا حتى يف ح̀`````ال عدم  ا

ر�س ترتفع قيمتها عادة مع  ا�شتخدامها )الأ

�ش̀`````ول املعرفية تفقد  مرور الزمن(, فاإن الأ

ن  أنها قابلة لأ قيمته̀`````ا اإن مل ت�شتخدم, كم̀`````ا ا

أو  تفقد قيمتها ب�رشع̀`````ة حاملاk ت¶هر معرفة ا

تكنولوجيا اأكÌ جدة وتطوراk تقوم باإزاحتها.  

اإن ت�ش̀`````ار´ اإنت̀`````اج املعرف̀`````ة, وتقادمه̀`````ا 

وتال�ش̀`````ي قيمته̀`````ا, تتطلsب قي̀`````ام موD�ش�شات 

أ�شالي̀`````ب تن¶ي̀`````م وعم̀`````ل تت�ش̀`````م بال�رشعة  وا

اإقتنا�س الفر�س  والدينامية والقدرة عل̀`````ى 

دة  uدéمن اأجل �رشعة –ويل هذ√ املعرفة املت

اإىل منت̀`````è معريف قب̀`````ل اأن ي�شيبها التقادم. 

م̀`````ر يدف̀`````ع امل�شتثم̀`````ر اإىل ال�شعي  وه̀`````ذا الأ

لتحقي̀`````ق اأق�شى عائد يف اأق�رش وقت ‡كن 

خ�شية Xهور منتè مناف�س قائم على معرفة 

أك̀`````Ì تقدماk تبخ�س من قيم̀`````ة �شلعت¬. وهذا  ا

ما يدف̀`````ع منتéي ال�شلع املعرفية اإىل املبالغة 

أ�شعاره̀`````ا عن̀`````د Xهورها للمرة  يف –دي̀`````د ا

وىل على نحو ل يتنا�شب مع كلفة اإنتاجها  الأ

أ�شعار  )فلنتذكر, مثالk, كي̀`````ف كانت مرتفعة ا

أو  اأجهزة الكمبيوت̀`````ر الفردية عند Xهورها ا

أو الكامريات الرقمية  اأجهزة الهاتف النقال ا

وغريها من ال�شلع ذات الكثافة املعرفية قبل 

  .)kاأن تنخف†س لحقا

 OÉ°üàbG π```X ‘ á```«µ∏ŸG Ωƒ```¡Øe : kÉ```«fÉK

  áaô©ŸG

تت�ش̀`````م امللكية املعرفي̀`````ة Ãيزة خا�شة ل 

�شارة اإليها. فف̀`````ي Xل القت�شاد  بد م̀`````ن الإ

التقلي̀`````دي عندم̀`````ا يبيع املرء �شيÄ̀`````اk فاإن¬ ل 

يعود Áتلك¬, اأي –�شل عملية انف�شال بني 

املال̀`````∂ ال�شابق وما كان مل̀`````كاk ل¬ قبل بيع¬. 

�شياء تت�شم بامللكية احل�رشية.  ن الأ وذل̀`````∂ لأ

اأما يف Xل اقت�شاد املعرفة فاإن املرء عندما 

يبيع املنت̀`````è املعريف, فاإن¬ ي¶ل عمليkا Áتل∂ 

املعرف̀`````ة الكامنة في¬. كم̀`````ا اأن الذي ي�شرتي 

املنت̀`````è املع̀`````ريف فاإن¬ Áتل∂ عملي̀`````اk املعرفة 

الكامنة في¬ )Ãعنى قدرت̀`````¬ على ا�شتخدام 

نت̀`````اج هذ√ املعرفة وال�شتف̀`````ادة من¬ حتى لو 

كان غ̀`````ري قادر اأو غري موDه̀`````ل لتé�شيد هذ√ 

املعرف̀`````ة يف منتè جديد(. ل̀`````ذا فاإن املعرفة 

تت�شم بامللكي̀`````ة التعددية غري املحدودة وغري 

احل�رشية. وهذا م̀`````ا يحول اقت�شاد املعرفة 

اإىل اقت�شاد الوف̀`````رة, نتيéة لتقا�شم املعرفة 

وت�شاركها.  

لق̀`````د كانت امللكي̀`````ة املادية, م̀`````ن اأرا�س 
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وعق̀`````ارات واأ�شول مادي̀`````ة flتلفة وما تزال 

هي ال�شائ̀`````دة يف القت�ش̀`````اد التقليدي. اأما 

اليوم فقد �شارت امللكية الفردية هي حمور 

القت�شاد القائم عل̀`````ى املعرفة. على عك�س 

امللكي̀`````ة املادي̀`````ة, Kمة, يف م̀`````ا يخ�س امللكية 

الفكري̀`````ة, �شعوب̀`````ات كث̀`````رية يف –ديده̀`````ا 

وتوKيقها ومن K̀`````م حمايتها. وتعود ال�شعوبة 

�شا�شي̀`````ة بالن�شب̀`````ة اإىل منتé̀`````ات �شناعة 
الأ

املعلومات, التي تعترب من اأهم فرو´ اقت�شاد 

املعرف̀`````ة, اإىل كون تكنولوجي̀`````ا املعلومات قد 

ر�شال  ̀`````رت اإمكانات هائل̀`````ة للن�ش̀`````ï والإ sوف

والتحوي̀`````ل والتحوير, خ�شو�ش̀`````اk عرب �شبكة 

نرتنت.   الإ

ومتث̀`````ل حقوق الن�رش وب̀`````راءات الخرتا´ 

أ�شاليب حماية امللكية الفكرية. ويéري  اأهم ا

أ�شاليب م�شتحدKة لتالئم  اليوم البحث ع̀`````ن ا

الطبيع̀`````ة اÿا�ش̀`````ة باملنتè املع̀`````ريف. ولي�س 

م̀`````ن قبيل ال�شد± اأن تك̀`````ون م�شاألة حماية 

امللكية الفكرية واحدة من اأهم املهمات التي 

ت�شع̀`````ى من¶مة التéارة العاملية اإىل –قيقها 

وتعميمها. ويتمتsع بحماي̀`````ة امللكية الفكرية 

بداعي  نت̀`````اج الإ الي̀`````وم نطاق وا�شع م̀`````ن الإ

والرب‹ي̀`````ات وقواعد البيان̀`````ات والعالمات 

أق̀`````رت من¶مة  التéاري̀`````ة وما �شاب̀`````¬. وقد ا

التéارة العاملية اتفاقية }اجلوانب التéارية 

 ,{TRIPS الفكري̀`````ة  بامللكي̀`````ة  اÿا�ش̀`````ة 

أ�شاليب ف†س  د ا uواأحلقته̀`````ا باتفاقي̀`````ة –̀`````د

املنازعات, وق̀`````د انطلقت هذ√ التفاقية من 

ميثاق }برينz اÿا�س بامللكية الفكرية. ولكن 

ه̀`````ذا مل يعد كافي̀`````اk نتيé̀`````ة التحديsات التي 

املعلومات والت�شالت,  تكنولوجيا  تطرحها 

 kنرتنت, اليوم, علما وب�شورة خا�شة �شبكة الإ

اأن امللكي̀`````ة الفكرية و�شعي ال̀`````دول املتقدمة 

لتكري�س احتكارها للمعرفة ونتاجاتها, Áكن 

اأن ت�شاهم يف ات�شا´ الهوة الرقمية واملعرفية 

ى العامل النامي.   sم وما ي�شم uبني العامل املتقد

 ‘  ¢```Vô©dGh  Ö```∏£dG  á```bÓY  : kÉ```ãdÉK

  :áaô©ŸG OÉ°üàbG

د,  uمن املعرو± اأن الطلب هو الذي يحد

عموم̀`````اk, العر�س يف القت�ش̀`````اد التقليدي, 

حي̀`````ث اإن حاج̀`````ات املéتمع كان̀`````ت اأكرب من 

نتاجية على اإ�شباعها. اأما يف Xل  قدرات¬ الإ

القت�شاد املبني عل̀`````ى املعرفة فاإن العر�س 

�شار, اإىل حدx كبري, هو الذي ين�شÅ الطلب. 

نتاجية  وهذا يعن̀`````ي اأن قدرات املéتم̀`````ع الإ

�شارت اأكرب من حاجات̀`````¬. علماk اأن العر�س 

�شار اأكرب من حي̀`````ث الكم واأف†شل من حيث 

اجلودة واأKرi من حيث التنوt´, وذل∂ بف†شل 

 kر )خ�شو�شاtالتكنولوجي̀`````ا الفائق̀`````ة التط̀`````و

الرقمية وال�شبكية(, اأي ” النتقال من مرحلة 

الك̀`````م اإىل مرحلة اجلودة. ويت�ش̀`````م اقت�شاد 

املعرفة بالعر�س املع̀`````ريف الفائق, �شواء من 
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حي̀`````ث املفاهيم اأم من حيث التطبيقات, Ãا 

فراد وال�̀`````رشكات وقطاعات  يفوق ق̀`````درة الأ

عمال على الطل̀`````ب. وبذل∂ Áكن القول  الأ

باأن القت�شاد مل يعد يهت̀`````م Ãعاجلة م�شاألة 

أل̀`````ة الوفرة,  الن̀`````درة, بل �ش̀`````ار يرتبط Ã�شا

اإذ اإن املعرف̀`````ة بو�شفها عن�̀`````رشاk جديداk من 

نتاج  نتاج, وخالفاk لكل عنا�رش الإ عنا�رش الإ

نها  التقليدية, ل تواج̀`````¬ م�شكلة الن†شوب لأ

تت�شم بالنمو امل�شتمر. فبينما تن†شب املوارد 

القت�شادي̀`````ة م̀`````ع ا�شتهالكها, ف̀`````اإن املوارد 

املعرفية تنمو كلما زاد معدل ا�شتهالكها.  

 OÉ```°üàbG  ‘  á```Ø∏µdG  Ωƒ```¡Øe  : kÉ```©HGQ
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يف اقت�شاد املعرفة تكون التكلفة الثابتة 

وىل من املنت̀`````è املعريف  نت̀`````اج الن�شخ̀`````ة الأ لإ

عادة اإنتاج  عالي̀`````ة, ولكن التكلفة احلدي̀`````ة لإ

�شافي̀`````ة تكون ع̀`````ادة منخف†شة  الن�ش̀`````ï الإ

أق̀`````رب اإىل ال�شفر. وه̀`````ذ√ ال�شمة  أو ا ج̀`````داk ا

اجلدي̀`````دة تقلuل من اأهمي̀`````ة, اإن مل تكن تلغي, 

نتاج. اإذ اإن¬ �شار  مثلz لالإ مفهوم }احلéم الأ

مكان اإنتاج اأي حéم لحق على الن�شخة  بالإ

وىل من ال�شلعة ذات الكثافة املعرفية مهما  الأ

كان كب̀`````رياk, ون¶رياk اإىل م̀`````ا ل نهاية ب�شبب 

نتاج اإىل احلدود الدنيا. هذ√  ت†شاوDل كلفة الإ

ال¶اهرة, اأي التكلفة الثابتة العالية املقرتنة 

بتكلفة حدية متدنية ج̀`````داk, –فز امليل اإىل 

�ش̀`````واق, وتدفع ال�رشكات اإىل  الحتكار يف الأ

أ�شمالها املعريف لكي تتميsز يف ال�شوق.  تعزيز را

د عدد حمدود من ال�رشكات  tتفر uوهذا ما يف�رش

يف ميدان املنتé̀`````ات ذات الكثافة املعرفية, 

 kوحالت الندماج والبتال´ املتزايدة. ف†شال

عن ذل̀`````∂, تدفع هذ√ ال¶اهرة ال�رشكات اإىل 

وىل من ال�شلعة, Kم  الكتف̀`````اء ببيع الن�شخة الأ

�شافية  تعمد بعد ذل∂ اإىل توزي̀`````ع الن�شï الإ

‹ان̀`````اk يف حال اقرتن ذل∂ مع خدمة يطلبها 

امل�شتهل∂. واملثال على ذل∂ جلوء عدد كبري 

 Ëال يف العامل اإىل تقد sمن �رشكات الهاتف النق

  .kملن ي�شرتي خطا kجهاز الهاتف ‹انا

املعرفي̀`````ة ل  �ش̀`````ول  الأ ف̀`````اإن  وهك̀`````ذا, 

نه̀`````ا ل تُ�شتهل∂  �شول املادي̀`````ة, لأ ت�شب̀`````¬ الأ

 ñعن̀`````د ا�شتخدامها,وه̀`````ي قابل̀`````ة لال�شتن�شا

بتكلفة حدي̀`````ة مت†شائلة تقرتب من ال�شفر. 

فالقت�ش̀`````اد ينق�شم اإىل قطاع̀`````ات flتلفة, 

غذي̀`````ة  بع†شه̀`````ا ينت̀`````è �شلع̀`````اk مادي̀`````ة, كالأ

وال�شيارات وامللبو�ش̀`````ات.. اإلï, وهذ√ ال�شلع 

تخ†ش̀`````ع ل�شل̀`````و∑ قان̀`````ون تناق�̀`````س العوائد 

املعرو±, حيث اإن العوائد تاأخذ بالزيادة اإىل 

أ بع̀`````د√ تناق�س العوائد.  , يبدا sمعني iم�شتو

وKمة قطاعات اأخرi تنت̀`````è �شلعاk وخدمات 

ذات كثاف̀`````ة معلوماتي̀`````ة ومعرفي̀`````ة عالية. 

ولية  يف ه̀`````ذ√ القطاعات تكون التكلف̀`````ة الأ

املعرفة  لتطوي̀`````ر  والثابت̀`````ة(  )ال�شتثماري̀`````ة 
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أو الرب‹ية عالية جداk, ولكن كلفة  الرقمية ا

 .kشافية تكون منخف†شة جدا� اإنتاج الن�شï الإ

وهذا يوDدي اإىل زيادة العوائد, حيث الربحية 

̀`````ردة مع زيادة  sترتف̀`````ع ب�رشع̀`````ة وب�شورة مط

نتاج. وباإمكانن̀`````ا احلديث هنا عن قانون  الإ

تزايد العوائد.  

 OÉ°üàbG ƒ```g á```aô©ŸG OÉ```°üàbG : kÉ```°ùeÉN

  :äÉ°Sƒª∏eÓdG

 .kوتقل�شا kي�شهد القت�شاد املادي انكما�شا

واإذا كان الع�رش ال�شناعي قد ات�شم بتéميع 

امللكي̀`````ات وراأ�س املال املادي, ف̀`````اإن اقت�شاد 

املعرف̀`````ة هو اقت�شاد الالوزن والالحéم, بل 

�شول املعرفية.  �شا�شية يف الأ تتمثsل اأ�شول¬ الأ

لذا, Áكن القول اإن¬ اقت�شاد الالملمو�شات 

أ�̀`````س املال املع̀`````ريف بالدرجة  القائ̀`````م على را

وىل. وت�شاهم كل من مواد البناء اÿفيفة  الأ

̀`````¬ نح̀`````و الت�شغري  tوبدائ̀`````ل املع̀`````ادن والتوج

وال�شتعا�ش̀`````ة عن املحتوi املادي باملعلومات 

والدور املتزايد للخدم̀`````ات, ت�شاهم كلها يف 

عملية تقلي�س الطبيع̀`````ة املادية للمخرجات 

أ التغريt يف القيمة من  القت�شادية. وق̀`````د بدا

�شول غري  �ش̀`````ول امللمو�شة )املادية( اإىل الأ الأ

دة( ي¶ه̀`````ر جليvا يف flتلف  sرéامللمو�شة )امل

جوانب القت�شاد العاملي. وت�شري املعطيات اإىل 

اأن حواىل 90% من القيمة ال�شوقية لر�شاميل 

بع†س ال�رشكات ذات الكثافة املعرفية العالية 

مث̀`````ل مايكرو�شوفت واأمريكا اأون لين و�شاب 

تتمثsل يف املوجودات املعنوية.  

 kمثال  zمايكرو�شوف̀`````ت{ �رشك̀`````ة  ̀`````ل  uومتث

‰وذجي̀`````اk على املنطق اجلدي̀`````د ال�شائد يف 

اقت�شاد املعرف̀`````ة, والذي ي�شعى اإىل تخفيف 

وزن املوD�ش�شة املادي وتعزيز قيمتها ال�شوقية 

يف املقاب̀`````ل. فه̀`````ي ت�رش± مع¶̀`````م طاقتها 

عل̀`````ى خلق اأ�شول وموج̀`````ودات غري ملمو�شة 

)معرفي̀`````ة(. والقيم̀`````ة ال�شوقي̀`````ة لراأ�س مال 

�رشكة }مايكرو�شوفتz وميزانيتها تتباين مع 

كÌ عراقة, ك�رشكة  مثيالتها من ال�رشكات الأ

IBM مث̀`````الk. فق̀`````د كانت القيم̀`````ة ال�شوقية 
لراأ�س مال IBM يف اأواخر ت�شعينيات القرن 

املن�رشم تقدر بحواىل 79مليار دولر, يف حني 

بلغ̀`````ت يف �رشكة مايكرو�شوف̀`````ت 5^85مليار 

 IBM دولر. ولكن يف املقاب̀`````ل كانت �رشكة

متتل∂ ما قيمت̀`````¬ 6^16مليار دولر كاأ�شول 

مادية على هيÄة م�شان̀`````ع ومعدات واأجهزة 

واأمال∑, يف ح̀`````ني اأن املوجودات الثابتة يف 

�رشك̀`````ة مايكرو�شوفت مل تتé̀`````اوز 930مليون 

دولر! ومع ذل̀`````∂ كان امل�شتثمرون م�شتعدين 

لدفع قيم̀`````ة اأكرب مقابل �شهم مايكرو�شوفت. 

ومن الوا�شí اأن م̀`````ا يéذب امل�شتثمرين هو 

�شول غري امللمو�شة على �شكل  املوجودات والأ

اأفكار وتطبيق̀`````ات معرفية وبرامè ومواهب 

بدا´  وخربات العامل̀`````ني املعرفيني فيها. فالإ
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�شول  املعريف ه̀`````و عملي̀`````اk املوج̀`````ودات والأ

الوحي̀`````دة يف هذ√ ال�رشك̀`````ة. اإن امل�شتقبل يف 

 ,zل اقت�شاد املعرفة هو لل�رشكات }الر�شيقةX

فكار ب̀`````دلk من  حي̀`````ث تقا�̀`````س القيم̀`````ة بالأ

�شول املادية    املوجودات والأ

 OÉ```°üàbG ƒ```g á```aô©ŸG OÉ```°üàbG : kÉ```°SOÉ°S

  :áYöùdG

لق̀`````د كان القت�شاد التقليدي يف الع�رش 

ال�شناع̀`````ي ه̀`````و اقت�شاد احلرك̀`````ة البطيÄة 

ن�شبياk, حيث كان يعتمد على القطار وال�شيارة 

والطائرة والربيد التقلي̀`````دي. اأما القت�شاد 

املبني عل̀`````ى املعرفة فهو اقت�ش̀`````اد احلركة 

قمار  الفائق̀`````ة ال�رشع̀`````ة, ويعتم̀`````د عل̀`````ى الأ

نرتنت  لكرتوين و�شبكة الإ ال�شناعية والربيد الإ

وغريها م̀`````ن و�شائل الت�ش̀`````ال واملوا�شالت 

احلديث̀`````ة. وت�شاع̀`````د هذ√ ال�رشع̀`````ة الفائقة 

على ك�̀`````رش حاجزي الزمان وامل̀`````كان, وذل∂ 

نتيéة لتوXيف تقني̀`````ات الواقع الفرتا�شي 

 íوالتعامل يف الف†شاء املعلوماتي. لقد اأ�شب

من املمكن اإن�شاء �رشكات ر�شيقة وافرتا�شية, 

أ�شواق افرتا�شي̀`````ة ت�شتثمر خاللها  وكذل̀`````∂ ا

معاي̀`````ري ال�رشعة وتذلsل العقب̀`````ات التقليدية, 

عم̀`````ال على مدار  حي̀`````ث تقوم التé̀`````ارة والأ

ال�شاعة ويف كل اأنحاء العامل. وتعترب التéارة 

أبرز Œليsات Xاهرة  لكرتوني̀`````ة واحدة من ا الإ

ك�رش حاجزي الزم̀`````ان واملكان يف القت�شاد 

اجلديد.  

̀`````ا م̀`````ن اÿ�شائ�س  kكان̀`````ت تل̀`````∂ بع†ش

وال�شمات التي يت�شم بها القت�شاد اجلديد, 

اقت�شاد املعرفة, والتي ل يت�شع هذا البحث 

لتناولها كلها بالبحث والتحليل. وتنعك�س هذ√ 

ات تطال  tلت وتغريtال�شمات عل̀`````ى �شكل –و

جميع جوان̀`````ب احلي̀`````اة القت�شادية )وغري 

القت�شادية( �شواء عل̀`````ى امل�شتوi املحلي اأم 

على م�شتوi القت�ش̀`````اد العاملي والعالقات 

القت�شادية الدولية. 

 π```ªY á```«dBG  ‘ á```jôgƒL ä’ƒ```– -4

 ójó÷G OÉ°üàb’G

  ¥Gƒ°S C’Gh á«µ∏ŸG ä’ƒ– 1-4

ات جذرية  tي�شهد القت�شاد اجلديد تغري

يف الدور الذي ت†شطلع ب̀`````¬ امللكية, وكذل∂ 

آلية عملها, اإذ من املعرو±  يف وج¬ ال�شوق وا

اأن مفردت̀`````ي }امللكي̀`````ةz و}ال�ش̀`````وقz اأ�شبحتا 

�س  sش�
مرتادفتني يف ع�رش الرا�شمالية. فقد تاأ

أ�شم̀`````ا› عل̀`````ى فك̀`````رة مقاي†شة  الن¶̀`````ام الرا

�شواق. ومع تطور هذا الن¶ام  امللكيات يف الأ

غدت ال�شوق القوة ال�شائدة يف حياة املéتمع 

أو اإيéاباk بحالتها وتقلباتها,  أsKر �شلباk ا الذي يتا

أنها )اأي ال�ش̀`````وق( �شارت معياراk لو�شع  كما ا

مكان̀`````ات تطور√. ول̀`````ذا ُعر±  املéتم̀`````ع ولإ

 ,zأ�شما› باأن¬ }اقت�شاد ال�شوق القت�شاد الرا
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آلية عمل¬, على حد  الذي –كم }يد خفيةz ا

آدم  أ�شم̀`````ا› الكال�شيكي ا قول اأبي الفكر الرا

�شميث يف حين¬.  

ولكن مع Xهور اقت�شاد املعرفة وتر�شخ¬ 

ن  sبداية, اأخذت تتكو kتطورا Ìك يف البلدان الأ

‹موعة من الوقائ̀`````ع القت�شادية اجلديدة 

الت̀`````ي ل من بد من اأخذها يف احل�شبان عند 

درا�ش̀`````ة خ�شائ�س ه̀`````ذا القت�شاد اجلديد 

�شواق يف  وطبيع̀`````ة عمل̀`````¬. فق̀`````د ب̀`````داأت الأ

 ,zال�شبكات{ íالع�̀`````رش اجلديد ترتاجع ل�شال

ى النفاذ Access )اأي اإمكان  sواأخذ ما ي�شم

الو�ش̀`````ول اإىل �شيء ما( يحلt ب�شورة متزايدة 

مكان امللكي̀`````ة Ãفهومها التقليدي املعرو±. 

و�ش̀`````ار امل�شتهلكون وكذل∂ ال�رشكات يتخلsون 

عن احلقيق̀`````ة اجلوهرية للحياة القت�شادية 

أ�شمالية ال�شناعية,  التي ات�شم بها ع�رش الرا

اأي �ش̀`````وق مقاي†ش̀`````ة امللكيات ب̀`````ني امل�شرتين 

والبائعني. ونحن, اإذ ن�شري اإىل هذا التحوtل, 

فاإننا ل نريد بذل̀`````∂ القول باأن امللكية بحد 

ذاته̀`````ا �شتختفي يف ع�̀`````رش النفاذ, اأي ع�رش 

اقت�شاد املعرفة, بل على العك�س �شتبقى هذ√ 

امللكية موجودة, ولكنها لن تكون متاحة على 

�شواق كما كانت  نطاق وا�شع للمقاي†شة يف الأ

يف ال�شابق. وبدلk من ذل∂, يحتفß املزوuدون 

)وهذا هو امل�شطلí الذي يعرب عن املالكني( 

يف القت�شاد اجلديد بامللكية, ويعمدون اإىل 

أو ا�شتéÄارها,  خرين حق ا�شتخدامها ا منí الآ

أو يفر�ش̀`````ون ر�شوماk على الدخ̀`````ول اإليها اأو  ا

أو الع†شوي̀`````ة فيها مقابل  ال�ش̀`````رتا∑ فيه̀`````ا ا

ا�شتخدامها لفرتة معينة, قد تق�رش اأو تطول, 

ولكنها تكون ق�شرية يف الغالب.  

البائع̀`````ني  ب̀`````ني  امللكي̀`````ة  مقاي†ش̀`````ة  اإن 

�شا�شية للع�رش  وامل�شرتي̀`````ن, وهي ال�شم̀`````ة الأ

ال�شناع̀`````ي, تف�شí الي̀`````وم يف املéال لعالقة 

ج̀`````ل يف الغالب بني املزود  تب̀`````ادل ق�شرية الأ

أو اÿ̀`````ادم )اأي من يقدم ال�شلعة اأو اÿدمة  ا

أو امل�شتخدم(,  ب�شفت̀`````¬ مالكها( والعمي̀`````ل )ا

اللذي̀`````ن تربطهما عالق̀`````ة }�شبكيةz, اأي عرب 

�شواق  ال�شبكات. ويف الوقت نف�ش¬ �شتبقى الأ

Ãعناه̀`````ا التقليدي املع̀`````رو± قائمة, ولكن 

الدور ال̀`````ذي ت†شطلع ب¬ يف حي̀`````اة املéتمع 

�شيت†شاءل با�شتم̀`````رار, فا�شحاk الطريق اأمام 

لكرتونية  لكرتوين والتé̀`````ارة الإ الت�شوي̀`````ق الإ

ا بني التéارة  kéالتي تزول فيها احلدود تدري

الداخلية واÿارجية.  

̀`````í اأن يت̀`````م يف القت�ش̀`````اد  sوم̀`````ن املرج

اجلدي̀`````د, ال̀`````ذي ي�شمي¬ البع†̀`````س }اقت�شاد 

ال�شبكاتz, النفاذ )اأي الو�شول( اإىل امللكية, 

املادي̀`````ة والفكرية على حد �ش̀`````واء, بو�شاطة 

عم̀`````ال التéاري̀`````ة ف†شالk ع̀`````ن املقاي†شة.  الأ

غري اأن ملكي̀`````ة راأ�س املال املادي, التي كانت 

 Ìاأك íحمور ‰ط القت�شاد ال�شناعي, ت�شب
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فاأكÌ هام�شية يف الن�شاط القت�شادي. وKمة 

ميل متزاي̀`````د لدi ال�رشكات لال�شتعا�شة عن 

امتال∑ راأ�س املال امل̀`````ادي با�شتéÄار√. ومن 

جهة اأخرi يعترب راأ�س املال املعريف )الفكري( 

كة لالقت�شاد اجلديد.  uالقوة الرئي�ش̀`````ة املحر

ف̀`````كار اجلديدة والبتكارات ولي�س  وتعترب الأ

ال�شلع املادية هي التي تعك�س القيمة والقوة 

د  sش�éوة مل تعد تتÌ`````̀احلقيقي̀`````ة لل�رشكة. فال

Ãا متلك̀`````¬ ال�رشكة, بل وحت̀`````ى الدولة, من 

د Ãا متلك¬  sش�éشلع وخدمات, بقدر م̀`````ا تت�

�شارة هنا  أ�شمال معريف. ويé̀`````در بالإ م̀`````ن را

أ�س امل̀`````ال املعريف هذا نادراk ما تتم  اإىل اأن را

أو بيع¬. بل اإن من Áلك¬ يتم�ش∂  مقاي†شت̀`````¬ ا

خرين )اأي العمالء  ب¬ بقوة, مكتفياÃ kنí الآ

أو الزبائن اأو طالبي اÿدمة( حق ا�شتخدام¬  ا

أو الرتخي�س بال�شتفادة من¬ لفرتة معينة يتم  ا

التفاق عليها.  

عمال التéاري̀`````ة اليوم بخطى  وت�شري الأ

حثيثة باŒا√ التحول من امللكية اإىل النفاذ, 

فتقوم ال�رشكات بت�شفية ‡تلكاتها وتقلي�س 

م�شتودعاتها وتاأج̀`````ري معداتها, وتتعاقد مع 

خري̀`````ن لت�شغيل اأعمالها, �شاعية للتخل�س  الآ

أنها  أنوا´ امللكيات املادية �شتى التي ترi ا من ا

تعي̀`````ق حركتها وŒمد روDو�̀`````س اأموال كبرية. 

فل̀`````م تعد هن̀`````ا∑ حاجة كب̀`````رية بالن�شبة اإىل 

ال�رشكات اليوم لمتال∑ الكثري من امللكيات 

املادية. فهذا ي�شكل عائقاk كبرياk اأمام التطلع 

ملواكب̀`````ة متطلبات اقت�ش̀`````اد الع�رش اجلديد 

الذي يت�شم ب�رشعة التقدم والتحولت بوترية 

ل مثيل لها.  

 zالبائع̀`````ني{ م�شطلح̀`````ي  م̀`````ن   kوب̀`````دل

و}امل�شرتينz, �شار احلدي̀`````ث يéري ب�شورة 

 .zو}امل�شتخدمني zمتزايدة اليوم عن }املزودين

ففي اقت�شاد املعرفة, بداأت �شفقات ال�شوق 

ال�شرتاتيéية  التحالف̀`````ات   í`````̀ل�شال ى  sتتنح

 .ìربا وامل�شادر امل�شرتكة واتفاقيات تقا�شم الأ

�شياء  وKمة �رشكات عديدة اليوم مل تعد تبيع الأ

̀`````ع وتتقا�شم  sمéبع†شه̀`````ا لبع†س, ب̀`````ل اإنها تت

مر الذي ينéم عن¬  مواردها اجلماعي̀`````ة, الأ

حéام  �شبكات مزودين وم�شتخدمني كبرية الأ

̀`````د هذ√  sش�éتت�ش̀`````ار∑ يف اإدارة اأعماله̀`````ا )تت

ال¶اهرة يف حالت الندماج والبتال´ التي 

ت�شهدها قطاعات عديدة(. كل ذل∂ يوDدي اإىل 

تركيز للقوة القت�شادية يف اأيدي عدد حمدود 

من ال�̀`````رشكات العاملية الك̀`````ربi, التي ي�شمل 

نطاق عمل الواح̀`````دة منها ‹الت الن�شاط 

القت�شادي �شتى. ويف اقت�شاد املعرفة Áار�س 

أ�̀`````س املال املعريف,  الكب̀`````ار الذين يراكمون را

ال�شيط̀`````رة املتزايدة على ال¶رو± وال�رشوط 

الت̀`````ي ي�شتطي̀`````ع امل�شتخدمون ع̀`````ن طريقها 

دة  uش�éالنفاذ )اأي الو�ش̀`````ول( اإىل املعرفة املت

يف البت̀`````كارات احلديثة واÿ̀`````ربات املهمة. 
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أبرز مثال على  ل �رشكة }مايكرو�شوفتz ا uوت�شك

هذا النو´ من ال�̀`````رشكات العمالقة املهيمنة 

على عامل الرب‹يات وكل ما ل¬ عالقة بها.  

ول يعتمد النé̀`````اì التéاري يف اقت�شاد 

�شواق  املعرفة عل̀`````ى مقاي†شة ال�شل̀`````ع يف الأ

الفردي̀`````ة, بل يعتمد اأكÌ وب�ش̀`````ورة متزايدة 

مد.  على اإقامة عالقات Œاري̀`````ة طويلة الأ

ة بني  uمثلة على ذل∂, العالقة املتغري وم̀`````ن الأ

ال�شلع واÿدمات التي ترافقها. فبينما كان 

الرتكيز يف مع¶م ف̀`````رتات الع�رش ال�شناعي 

يتم على بيع ال�شلع وما يرافقها من �شمانات 

 kبو�شفه̀`````ا حافزا èاني̀`````ة للمنتéدمة املÿا

للم�ش̀`````رتي, ف̀`````اإن العالقة اليوم ب̀`````ني ال�شلع 

واÿدمات املرافق̀`````ة لها اأ�شبحت معكو�شة. 

فثمة عدد متزاي̀`````د اليوم من ال�رشكات التي 

تتيí منتéاتها ‹ان̀`````اk على اأمل الدخول يف 

مد مع العمالء,  عالقات اÿدمة الطويلة الأ

اأي اإن هذ√ ال�رشكات تقدم منتéاتها باملéان 

به̀`````د± جذب العم̀`````الء, Kم تفر�̀`````س عليهم 

ر�شوم̀`````اk مقاب̀`````ل اإدارته̀`````ا ل�شتخ̀`````دام هذ√ 

املنتé̀`````ات وتطويرها وتق̀`````دË اأي خدمات 

 zفعندما طرحت �رشك̀`````ة }موتورول .iأخ̀`````ر ا

هاتفها النقال }مايكرو تا∑z العام 1989 يف 

دت �شعر التéزئة للéهاز الواحد  sشواق حد� الأ

بنح̀`````و 2500دولر. وبع̀`````د خم�̀`````س �شنوات 

انخف†س �شعر اجله̀`````از نف�ش¬ اإىل 100دولر 

فقط. واليوم غالباk ما تقدم �رشكات الهواتف 

النقال̀`````ة اجله̀`````از ‹ان̀`````اk للم�شرتكني اجلدد 

كاإغراء ل�شتخدام خدمات ات�شالتها.  

 Ëاأن ه̀`````ذ√ ال¶اهرة, اأي تقد ßواملالح

املنتé̀`````ات باملé̀`````ان, تنت�رش ب�ش̀`````ورة خا�شة 

وتكت�شب زخماk قوي̀`````اk يف �شناعة املعلومات, 

كÌ الت�شاقاk باقت�شاد املعرفة,  اأي القطا´ الأ

حيث تقوم �̀`````رشكات الرب‹يات م̀`````ن اأمثال 

 Ëوغريها بتقد zو}نت�شكيب zمايكرو�شوفت{

برا‹ها ل�شتعرا�̀`````س ال�شبكة باملéان. وهي 

ت�شتفي̀`````د من خا�شي̀`````ة القت�ش̀`````اد اجلديد 

حيث تك̀`````ون كلفة اإنت̀`````اج اأي برنامè اإ�شايف 

وتوزيع̀`````¬ تقرتب م̀`````ن ال�شف̀`````ر. ويف الوقت 

نف�ش̀`````¬ اإذا ‚ح̀`````ت ال�رشك̀`````ة يف اإقن̀`````ا´ ما 

يكفي من امل�شتخدم̀`````ني النهائيني بالنتقال 

اإىل ا�شتخ̀`````دام برا‹ه̀`````ا, فاإنها ت�شتطيع بيع 

–ديثاته̀`````ا وتطويراته̀`````ا وخدماتها للعمالء 

  .íمقابل هام�س من الرب

ويعد تقدË الربامè املéانية ا�شرتاتيéية 

ن¬  الة ل�̀`````رشكات تقنية املعلومات. وذل∂ لأ sفع

كلما زاد ع̀`````دد النا�س املو�شول̀`````ني معاk عرب 

�شبك̀`````ة برنامè ال�رشكة, كلم̀`````ا زادت الفوائد 

لكل واحد من امل�شرتكني واأ�شبحت خدمات 

ال�رشكة اأكÌ اأهمية واأكرب قيمة. وتعر± هذ√ 

ال¶اهرة يف �شناع̀`````ة تقنية املعلومات با�شم 

}تاأKري ال�شبك̀`````ةz. فكلما كربت ال�شبكة زادت 



183 2011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

ájOÉ°üàb’Gh ájöûÑdG á«ªæàdG QÉ°ùe ‘ ójóL è¡f áaô©ŸG OÉ°üàbG

الو�ش̀`````الت واأ�شبحت ال�شبك̀`````ة اأكÌ اأهمية 

ولÄ∂ الذي هم جزء منها.   وقيمة لأ
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أن¬ يحث  أبرز ميزات اقت�شاد املعرفة ا من ا

عل̀`````ى الت�شار´ الكبري يف البتكارات التقنية. 

جهزة  نتاجية والأ ون¶̀`````راk اإىل اأن العمليات الإ

وال�شل̀`````ع واÿدمات تتقادم ب�رشعة يف البيÄة 

لكرتوين, فاإن امللكية الطويلة  ذات الو�شط الإ

مد ت�شب̀`````í اأقل قبولk, فيما ي�شبí النفاذ  الأ

أو  مد )اأي احل�شول على ال�شلعة ا الق�شري الأ

  .kتف�شيال Ìاأك kدمة لفرتة ق�شرية( خياراÿا

̀`````è )ال�شلعة( تت†شاءل  nاإن دورة حياة املنت

با�شتم̀`````رار يف كل ال�شناعات. فقد احتاجت 

أواخ̀`````ر ال�شبعينيات  �رشك̀`````ة }كرايزل̀`````رz يف ا

أوائل الثمانينيات من القرن املا�شي اإىل 54  وا

�شه̀`````راk و 3100 عامل لتطوير �شيارة جديدة 

و�شناعته̀`````ا. وبع̀`````د �شنوات قليل̀`````ة, طوsرت 

 kيف غ†شون 33 �شهرا kجديدا kال�رشكة ‰وذجا

وبéه̀`````ود 700عامل فقط. والعام 2000كان 

بو�ش̀`````ع ق�ش̀`````م البحث والتطوي̀`````ر يف ال�رشكة 

اأن ينت̀`````è �شيارة جدي̀`````دة يف اأقل من عامني. 

أن¬ خالل اأقل من  ̀`````ع �شانعو ال�شيارات ا sويتوق

عقد من الزم̀`````ن �شو± يكونون قادرين على 

ت�شميم �شي̀`````ارة بح�شب الطل̀`````ب خالية من 

أيام قليلة.   العيوب يف غ†شون ا

لكرتوميكانيكية,  وبالن�شبة اإىل املنتéات الإ

كالطابع̀`````ات واملفاتيí الكهربائي̀`````ة واأجهزة 

لية, فق̀`````د جرت العادة  القي̀`````ادة الفرعية الآ

اأن تبقى يف ال�شوق ط̀`````وال عقد من الزمن. 

جيال احلديثة منه̀`````ا فمتو�شط فرتة  أم̀`````ا الأ ا

ن يُراوì بني 3 و5�شنوات قبل اأن  حياته̀`````ا الآ

يتم طرì طرازات و‰̀`````اذج جديدة منها يف 

�شواق. اأما حمطات العمل التي كانت ت¶ل  الأ

أو اأكÌ, فاإن فرتة حياتها  �ش̀`````واق عقداk ا يف الأ

ن تقل عن �شنتني.   الآ

ويبل̀`````≠ متو�ش̀`````ط دورة حي̀`````اة املنتéات 

لكرتونيات اليابانية  ال�شتهالكية ل�رشكات الإ

أ�شه̀`````ر. والبقاء يف �شدارة  اليوم نحو KالKة ا

املناف�شة غالباk م̀`````ا يعني اأن تتناف�س ال�رشكة 

م̀`````ع نف�شها! فعلى �شبي̀`````ل املثال, تعمل �رشكة 

}اإنتلz على تطوير KالKة اأجيال من الرقاقات 

احلا�شوبي̀`````ة يف اآن واحد. ففي الوقت الذي 

نتاج  م̀`````ا تزال في¬ اإحدi الرقاق̀`````ات قيد الإ

والبيع يف ال�شوق, يت̀`````م Œهيز اجليل الثاين 

نتاج, يف حني يعكف  دخال¬ مرحلة الإ منها لإ

ق�شم البح̀`````ث والتطوير على ت�شميم اجليل 

الثالث من الرقاق̀`````ة نف�شها. و–ذو �رشكات 

اأخرi حذو �رشكة }اإنتلz, فتعمل على تخفي†س 

فرتات تطوير منتéاتها واإنتاج اأجيال جديدة 

منها وبوت̀`````رية �رشيعة. ف�شار امل̀`````رء ل يكاد 

ي�ش̀`````رتي, مث̀`````الk, جهاز كمبيوت̀`````ر من اأحدث 

ط̀`````راز حتى ي�شبí قدÁاk باملقارنة مع جهاز 
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مر نف�ش¬  أ�شهر. والأ اأكÌ حداK̀`````ة بعد ب†شعة ا

ال وعلى  sينطبق عل̀`````ى اأجهزة الهات̀`````ف النق

لكرتونية.   الكثري من ال�شلع الإ

م̀`````كان الق̀`````ول }اإن  وهك̀`````ذا, �ش̀`````ار بالإ

اقت�شادات ال�رشعة –̀`````ل مكان اقت�شادات 

 ìاéيف �شوق املناف�شة اجلديدة. فن zمéاحل

نها  uكÁ ال�رشكة يف دخول ال�شوق قبل غريها

�شعار العالية واحل�شول على  من –دي̀`````د الأ

هوام�̀`````س الربí, ب̀`````ل اإن البق̀`````اء يف �شدارة 

 kشهر قليلة فقط يعني الكثري جدا� املناف�شة لأ

بالن�شب̀`````ة اإىل ال�رشكة, اإن¬ Ãنزلة الفارق بني 

 ìوالف�شل. فكلم̀`````ا زادت �رشعة طر ìا`````̀éالن

ال�شلعة يف ال�شوق, ط̀`````ال عمر هذ√ ال�شلعة. 

وعن طريق خف†س ف̀`````رتة البحث والتطوير, 

تطيل ال�رشكة فرتة بق̀`````اء ال�شلعة يف ال�شوق, 

م̀`````ر ال̀`````ذي ي�شم̀`````í لل�رشكة ب̀`````اأن ت�شرتد  الأ

ا�شتثمارها ب�رشع̀`````ة واأن –قق الربí الكايف 

قبل اأن ت�شبí ال�شلعة قدÁة.  

 èل دورة حياة املنتDول �ش̀`````∂ يف اأن ت†شاو

يقابل¬ تناق�س الهتمام ب¬ من جهة امل�شتهل∂. 

ل± م̀`````ن املنتéات اجلديدة  فمع وج̀`````ود الآ

ق̀`````ة اإىل ال�شوق بوت̀`````رية مت�شارعة, من  uاملتدف

الطبيعي اأن نتوقع ت†شاوDل اهتمام امل�شتهل∂ 

أي†ش̀`````اk. اإن الف̀`````رتة ب̀`````ني الرغب̀`````ة والر�شى  ا

تت†شاءل ب�رشعة مع تزايد توقعات امل�شتهل∂ 

بق̀`````رب طرì ‹موع̀`````ة اأكرب م̀`````ن املنتéات 

واÿدمات. واليوم, ل يكاد يéد امل�شتهلكون 

الوق̀`````ت الكايف لتéربة تقني̀`````ات اأو منتéات 

جيال  اأو خدمات جدي̀`````دة, قبل اأن ت�شبí الأ

كÌ تطوراk منه̀`````ا متوافرة يف ال�شوق. ويف  الأ

بيÄ̀`````ة اإنتاجية وŒارية فائق̀`````ة ال�رشعة مثل 

هذ√, تب̀`````دو فكرة امللكي̀`````ة ال�رشفة باملفهوم 

التقلي̀`````دي يف غري حمله̀`````ا. فما احلكمة من 

امت̀`````ال∑ �شلع̀`````ة �شت�شبí قدÁ̀`````ة حتى قبل 

اأن يت̀`````م دفع Kمنها بالكام̀`````ل?!! يف مثل هذ√ 

مد اإىل  ال¶̀`````رو± ي�شبí النف̀`````اذ الق�شري الأ

ال�شلع واÿدمات على �شكل ا�شتéÄار وعقود 

ا�شتخ̀`````دام بدي̀`````الk اأكÌ جاذبية م̀`````ن ال�رشاء 

والمتال∑.  

اإن هذ√ ال¶اهرة, اأي ق�رش وقت العملية 

نتاجي̀`````ة ودورة حياة ال�شلع̀`````ة ف†شالk عن  الإ

تزاي̀`````د تكاليف البحث والتطوي̀`````ر واملتعلقة 

باملنتé̀`````ات التقنية الفائقة التطور والتعقيد 

�شافية, تدفع  وكذل̀`````∂ تكاليف الت�شوي̀`````ق الإ

بدورها اإىل م̀`````ا اأ�رشنا اإلي¬ �شابق̀`````اk, اأي اإىل 

 ,kتقارب ال�̀`````رشكات واندماج بع†شه̀`````ا اأحيانا

�شرتاتيéية  بهد± امل�شارك̀`````ة يف املعلومات الإ

وŒمي̀`````ع امل̀`````وارد وامل�شارك̀`````ة يف التكاليف 

بو�شفها طريقة للبق̀`````اء مت�شدرة يف ال�شوق 

ول†شم̀`````ان مواجه̀`````ة اÿ�شائ̀`````ر املحتملة يف 

القت�شاد اجلديد املتقلب واملت�شار´ الوترية. 

أج̀`````ل �شمان البق̀`````اء يف حلبة  كل ذل̀`````∂ من ا

املناف�شة املحتدمة.  
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م̀`````ن كل ما تقدم Áكن القول اإن¬ يف Xل 

í اأن ت�شبí فكرة  sاقت�شاد املعرفة, من املرج

امللكي̀`````ة اÿال�شة خالل فرتة لي�شت ببعيدة, 

بحك̀`````م خ�شو�شيتها وطبيعته̀`````ا املحاف¶ة, 

فكرة قدÁة بطيÄة التكيtف مع Kقافة ال�رشعة 

الفائقة التي يت�شم به̀`````ا القت�شاد اجلديد. 

ف�رشعة البتكار والتقدم املذهل يف الن�شاط 

القت�شادي, ودورات حي̀`````اة املنتè املتزايدة 

الق�رش, يوDدي اإىل ت†ش̀`````اوDل معنى المتال∑ 

واحليازة واملراكم̀`````ة. ولذا, Kمة ميل متزايد 

الي̀`````وم لالنتقال من ن¶̀`````ام المتال∑ القائم 

على فكرة امللكي̀`````ة Ãفهومها التقليدي, اإىل 

ن¶ام النف̀`````اذ Access القائ̀`````م على فكرة 

ال�شتخدام.  

فثمة عدد كبري من ال�رشكات التي ت�شعى 

أ�س امل̀`````ال املادي.  الي̀`````وم لتéن̀`````ب مراكمة را

وذل̀`````∂ انطالقاk من فك̀`````رة اأن امللكية املادية 

الكبرية احلéم تعيق حركة ال�رشكة وقدرتها 

على التكيtف م̀`````ع متطلبات ال�شوق الع�رشية 

وتقلباتها, واإمكان النتقال ب�شال�شة من خط 

اإنتاج̀`````ي اإىل اآخر. وهي تتب̀`````ع هذ√ ال�شيا�شة 

  .z¬ت �شعار: }ا�شتخدم¬ من دون اأن متلك–

وهكذا, فاإن العديد من هذ√ ال�رشكات مل 

أ�شمالية.  يعد يهتم ب�رشاء معدات وŒهيزات را

بل يعمد بدلk من ذل∂ اإىل اقرتا�س راأ�س املال 

الذي يحتاج¬ على �شكل عقد اإيéار, ويéري 

أن¬ نفقات ق�شرية  يéار على ا ت�شéيل بدل الإ

عمال التéارية.  جل, اأي تكلفة القيام بالأ الأ

وي̀`````وDدي ذل̀`````∂ اإىل تخفي†س بن̀`````د التكاليف 

ال�شتثمارية يف املوD�ش�شة. وعلى �شبيل املثال, 

أ�شاطيل  لت والتéهيزات وا فاإن Kلث ‹مل الآ

رة بدلk من  sج
Dالنقل واملوا�شالت, هي اليوم مو

أن¬ من اأ�شل  اأن تكون ‡لوكة. وه̀`````ذا يعني ا

ما قيمت̀`````¬ 1^582مليار دولر من ال�شتثمار 

جهزة واملعدات يف اأواخر الت�شعينيات,  يف الأ

كان م̀`````ا يقارب 180ملي̀`````ار دولر على �شكل 

جل. ومن البدهي  عقود تاأجري حم̀`````دودة الأ

اأن تك̀`````ون هذ√ ال¶اهرة ق̀`````د ازدادت خالل 

خرية.   ال�شنوات الأ

أ�س  أنوا´ را ول ي̀`````كاد يخلو اأي نو´ م̀`````ن ا

امل̀`````ال التéاري م̀`````ن التاأجري, Ã̀`````ا يف ذل∂ 

املعدات ال�شناعية واملكتبية, ومعدات النقل 

لت,  واملوا�ش̀`````الت, والعق̀`````ارات, واأدوات الآ

لكرتوني̀`````ة ومع̀`````دات الرقابة  واملنتé̀`````ات الإ

ن�ش̀`````اء, وامل�شانع,  وال�شيط̀`````رة, ومع̀`````دات الإ

البي̀`````ع  وحم̀`````الت  املكتبي̀`````ة,  وامل�شاح̀`````ات 

بالتéزئ̀`````ة, و�شي̀`````ارات ال�شح̀`````ن والطائرات 

نابيب,  والناقالت وال�شي̀`````ارات, وخطوط الأ

أبقار  واأجهزة احلا�شوب والطابعات.. وحتى ا

 kولDج̀`````ر م�شوDما يكون املو kاحلليب! وغالب̀`````ا

ل  sحي̀`````ان يتحم عن ال�شيان̀`````ة, ويف بع†س الأ
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جه̀`````زة واملعدات وكذل∂  م�شوDولي̀`````ة اإدارة الأ

املراف̀`````ق. وعل̀`````ى هذا النح̀`````و, ت�شبí �رشكة 

�شول الثابتة,  دارة الأ التاأجري Ãنزلة �رشكة لإ

ف†شالk عن كونها �رشكة متويل.

د.�شعد مرزوق العتيبي: اإدارة املعرفة 2008م.  -1

أيار 2004م.  حممد دياب: اقت�شاد املعرفة اأين نحن من¬, ‹لة العربي عدد ا  -2

د.ح�شن م¶فر الرزو: اقت�شاد املعلومات واإدارة املعرفة – اأحوال املعرفة مار�س 2004م.  -3

د.نبي̀`````ل علي ود.نادية حéازي, }الفéوة الرقمي̀`````ة, روDية عربية ملéتمع املعرفةz, �شل�شلة عامل املعرفة, العدد   -4

318, الكويت 2005.  

د.‚̀`````م عبود ‚م, }اإدارة املعرفة, املفاهيم وال�شرتاتيéيات والعملي̀`````اتz, موD�ش�شة الوراق للن�رش.والتوزيع,   -5

عمان 2005م.

د.حممد دياب: اقت�شاد املعرفة حقبة جديدة نوعياk يف م�شار التطور القت�شادي – معهد امليثاق 2009م.  -6

د.حمم̀`````د �شعيد احللبي: نحو تطبيق اإدارة املعرفة يف التنمية الب�رشية, املوDمتر الثاين جلمعية مكتبات بالد   -7

ال�شام – دم�شق 2008م.

‰ائي,  ن�شانية العربية للعام 2003, }نحو اإقامة ‹تمع املعرفةz, برنامè الأ· املتحدة الإ تقري̀`````ر التنمية الإ  -8

‰اء القت�شادي والجتماعي, عمان 2003م.  ال�شندوق العربي لالإ
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تعمل الوليات املتحدة على اإعادة ترتيب املéتمعات يف الكثري من الدول 

وخا�شة يف اجلنوب والتفاعالت داخلها, هذا من من¶ور �شيا�شي واقت�شادي 

أبرزها دعم مطالب الدÁقراطية  وKقايف واجتماعي –ت حfl èéتلفة من ا

�شالحات. ن�شان والإ وحقوق الإ

 اله̀`````د± هنا وا�شí حم̀`````دد وهو فر�س فه̀`````م واأ‰اط �شل̀`````و∑ اأمريكية 

خ�شو�ش̀`````ا وغربية عموما, واإ‚̀`````از عملية اخرتاق وتذوي̀`````ب واإعادة ترتيب 

.…Qƒ°S »°SÉeƒ∏HOh åMÉH

.»°ûY êQƒL ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

IóëàŸG äÉj’ƒdG
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املن¶ومات والعقائ̀`````د والنتماءات )الهوية( 

̀`````ا الو�شائل  qم
أ وت�شوي¬ اÿي̀`````ارات امل�شتقلة, ا

أبرزها دعم موD�ش�شات  ليات فكث̀`````رية من ا والآ

املéتم̀`````ع امل̀`````دين والرتوي̀`````è للدÁقراطي̀`````ة 

ن�شان. وحلقوق الإ

 ìم̀`````ن اإف�شا qولك̀`````ي يتحقق ذل̀`````∂ ل بد

الطريق وا�شعا اأمام من¶مات املéتمع املدين 

للتاأKري عل̀`````ى التنمية ال�شيا�شية والقت�شادية 

والجتماعية وحتى الب�رشية, هذا على ح�شاب 

م�شادرة �شالحيات احلكومات ل�شالí هذ√ 

املن¶م̀`````ات والقطا´ اÿا�س الذي ينبغي اأن 

أ�ش�س وموا�شف̀`````ات –ددها  ا يتحر∑ وف̀`````ق 

الوليات املتحدة.

 á```jƒ¡∏d AÉ```ªàf’G ¢```û«ª¡Jh ¥GÎ```N’G

AGƒàMÓd π«Ñ°S

ى  qأت̀`````ي الدع̀`````وة اإىل م̀`````ا ي�شم هك̀`````ذا تا

الدÁقراطي̀`````ة  ب̀`````ني  املتب̀`````ادل  بالعتم̀`````اد 

 qن
والتنمية –قيقا للحك̀`````م الر�شيد, ذل∂ لأ

مريكية و�شيلة  الدÁقراطية بكل Œلياتها الأ

لالخرتاق والهيمنة على املéتمعات وانتزا´ 

قطار امل�شتهدفة وتفكي∂  مبادرة الفعل يف الأ

ن¶مها الوطنية كي تكون تابعة بوجودها وما 

توDدي¬ من وXائ̀`````ف ل�شالí الوليات املتحدة 

الطاحم̀`````ة اإىل فر�س �شيطرته̀`````ا على العامل 

ار,  qشو�س. )العم�ÿواجلنوب على درج̀`````ة ا

)26 :2003

لنتمعن عل̀`````ى مكث يف مقول̀`````ة الرئي�س 

مريكي )جورج بو�̀`````س( يف Xهور√ اليومي  الأ

عراب ع̀`````ن ت�شميم¬ على  أم̀`````ام التلفزة لالإ ا

موا�شلة احلملة حتى يتحقق الن�رش احلا�شم 

ح�شب زعم¬: }نحن لن نرتاجع عن م�شوDوليتنا 

عادة ت�شكيل الع̀`````امل ور�شم التفاعالت في¬  لإ

خرينz )�شنيو,  حت̀`````ى ل نكون –ت رحمة الآ

)145-141 :2003

مريكي على التدخل يف  �رشار الأ هذا الإ

�شوDون الدول بدعوi اإعادة هيكلة اأو�شاعها 

–قيقا وŒ�شيدا ملقولة احلكم الر�شيد تنكر 

وتخ†شعها  املéتمع̀`````ات خ�شو�شيته̀`````ا  على 

تي: لنزعة هادفة لغر�س الهيمنة عرب الآ

 ❁	فر�س ما ي�شمى بالليربالية ال�شيا�شية 

وم̀`````ا يتبعها م̀`````ن انفتاì ي�شم̀`````í للéماعات 

ولق̀`````وi اجتماعية واقت�شادي̀`````ة من اخرتاق 

للمن¶وم̀`````ة ال�شيا�شية والهيمن̀`````ة عليها من 

أح̀`````زاب وجماعات  خالل تولي̀`````د حركات وا

تن†شوي –ت راية الولء للوليات املتحدة.

  ❁	فر�̀`````س ‰اذج قيمي̀`````ة ت�شلí كاإطار 

م�شا∑  ي�شهqل عملية الخرتاق Ãا ي�شمí من الإ

داء الداخلي �شيا�شيا من خالل  باأ�شالي̀`````ب الأ

تر�شيï النم̀`````وذج الليربا›, واقت�شاديا حيث 

الرتويè لليربالية القت�شادية اقت�شاد ال�شوق 

واÿ�شخ�ش̀`````ة واإعطاء �ش̀`````اأن اأكرب بل اأوحد 

ل�شالí القطا´ اÿا�س.
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ق̀`````ول  يعن̀`````ي  م̀`````اذا 

يف  راي�̀`````س(  )كوندلي̀`````زا 

باجلامعة  ألقته̀`````ا  ا حما�رشة 

أKناء  ا بالقاه̀`````رة  مريكية  الأ

خ̀`````رية للمنطقة:  جولتها الأ

}اإنq عقيدة الن¶ام ال�شيا�شي 

أ�شاليب¬ مل  أدوات̀`````¬ وا للدول وا

 íتع̀`````د �شاأنا داخليا بل اأ�شب

تداولها من �شميم ال�شلطان 

امل�شوDولي̀`````ة  أو  ا ال̀`````دو› 

)�شحيف̀`````ة   ?zمريكي̀`````ة الأ

�شبو´ العربي,2007( الأ

  ❁	الختزال املق�شود 

ه̀`````ذا  الوطني̀`````ة,  للهوي̀`````ة 

الختزال بدا �شببا يف تعر�س 

خا�شة  للتفك∂  الدول  هذ√ 

يف X̀`````لq ازدحامه̀`````ا بالتنوع̀`````ات ال�شيا�شية 

والجتماعي̀`````ة والثقافية اإ�شافة اإىل العرقية 

والطائفية.

ف̀`````زر´ الخت̀`````اللت عن طري̀`````ق توليد 

أو  أو اجتماعية ا من¶م̀`````ات وحركات �شيا�شية ا

Kقافية مدعومة اأمريكي̀`````ا يéعل اأي ‹تمع 

مريكية متخم  يوج̀`````¬ اإلي¬ �شالì الليربالية الأ

زمات وال�رشاعات. بالأ

  ❁	التعمد للنيل من قدرات واإمكانيات 

منية عن طريق توXيف  الدولة ومن مناعتها الأ

أن�شطة وفعاليات هذ√ املن¶مات واحلركات  ا

والقوi املتولدة عن زر´ اأمريكي.

ربا∑ وال�شطراب الداخلي    ❁	اإحداث الإ

ع̀`````ن طريق فر�̀`````س تعددية ال̀`````ولء للخارج 

ا  q‡ قافيا واجتماعياKشيا�شي̀`````ا واقت�شاديا و�

̀`````ل عملية تفكي∂ ال̀`````دول كموD�ش�شة وما  qي�شه

آKار �شع̀`````ود النخب الليربالية  يتبع ذل∂ من ا

و�شيطرتها على امل�رشì ال�شيا�شي.

ولنا يف ال�شاحة اللبنانية وما ت�شهد√ من 
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ا�شطراب وتفك∂ خ̀`````ري �شاهد على خطورة 

حزاب ومن¶مات املéتمع  الخرتاقات عرب الأ

عمال. املدين وجمعيات رجال الأ

فعال  هكذا تب̀`````دو الليربالية ن�شقا من الأ

ج̀`````راءات الهادف̀`````ة لحت̀`````كار التاأKري يف  والإ

 íالغ̀`````ري وتطوي̀`````ع اأفعال¬ ومطاحم̀`````¬ ل�شال

الوليات املتحدة ومطامí الهيمنة حتى ولو 

ا�شتدعى تعريب الغ̀`````ري, وهنا ل يخطÅ من 

مريكية ت�شعى بالنتيéة  نq الليربالية الأ
أ ي¶نq ا

اإىل ا�شت̀`````الب كينون̀`````ة ال̀`````دول واملéتمعات 

وتدمري احل̀`````دود املéتمعي̀`````ة الفا�شلة بينها 

 íة تكثي̀`````ف العتماد املتب̀`````ادل ل�شال`````̀éبح

اإجبارها على تبني ‰̀`````وذج حمدد من ‰ط 

احلياة ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية 

والثقافية.

ájöüŸG áMÉ°ùdG ≈∏Y äÉ≤«Ñ£J

�شالحية  نq املطال̀`````ب الإ
أ نع̀`````ود ونوDك̀`````د ا

الت̀`````ي تعمل الوليات املتح̀`````دة على فر�شها 

ذعاين وال�شطراري معها لي�س  أو التكيqف الإ ا

ن�شان  بهد± اإ�شاعة الدÁقراطية وحقوق الإ

م̀`````ات لتفكي∂  qوحري̀`````ة الراأي ب̀`````ل خلق مقد

الدول امل�شتهدفة عن طريق الرتويè للنموذج 

الليربا› الفكري وال�شيا�شي والقت�شادي.

أ�شا�̀`````س ذل∂ عمل̀`````ت اأي†شا على  وعل̀`````ى ا

 ïاإن†شاج وتوليد جماعات ومن¶مات يف }مطب

مريكي للمéتمع̀`````اتz �شيا�شية  الخ̀`````رتاق الأ

ل  qقافية وحتى اقت�شادية لت�شكKواجتماعية و

أو ماأمرك̀`````ة. )�شحيفة العربي  نخب̀`````ا معوملة ا

النا�رشية, 2004(

ن�شان التي انت�رشت  - من¶مات حقوق الإ

يف ال�شاح̀`````ة امل�رشي̀`````ة لي�̀`````س لغر�س حماية 

ن�ش̀`````ان, الوليات املتح̀`````دة لي�شت  حقوق الإ

ن�شان بل اإنq مقت†شيات  أمين̀`````ة على حقوق الإ ا

ن�شان ت�شتدع̀`````ي ت�شكيل من¶مات  حماية الإ

ن�شان الذي يباد يف العراق  حلماية وجود الإ

 iويف اأفغان�شتان ويف فل�شطني ويف بقا´ اأخر

من العامل.

أ�شت̀`````اذ القانون  يف ه̀`````ذا ال�شي̀`````اق ي�شري ا

ال̀`````دو› ذيب عكاوي ال̀`````ذي عا�س ردحا من 

ن�شان  نq الإ
أ الزمن يف الولي̀`````ات املتحدة اإىل ا

يف الولي̀`````ات املتح̀`````دة ل يé̀`````د احلماي̀`````ة 

وحلقوق¬ فهي تنته∂ ب�شكل تع�شفي جائر ل 

مثيل ل¬ يف اأي بلد من العامل وحتى يف الدول 

الدكتاتورية.

وÁ†شي قائال: )عكاوي,2005: 74-70( 

}اإنq الوليات املتحدة تقيم وت�شكل من¶مات 

ن�ش̀`````ان يف الدول التي  وجمعي̀`````ات حقوق الإ

داء اأدوار  يراد اخرتاقها من اأجل توXيفها لأ

موال والدعم  أنqها تغدق الأ ل�شاحله̀`````ا بدليل ا

.zال�شيا�شي واملعنوي

نq من¶مات 
أ وانته̀`````ى اإىل لفت الن¶ر اإىل ا
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ن�ش̀`````ان يف اإ�رشائيل تعدq اأكرب ن�شري  حقوق الإ

 qبادة والتطهري العرقي �شد وXهري ل�شيا�شة الإ

الفل�شطينيني )�شحيفة الراية,2007(.

 )10(
نq اأكÌ من

أ وم̀`````ن املهم اأن ن�ش̀`````ري اإىل ا

ن�شان  من¶م̀`````ات وجمعيات حلماية حقوق الإ

أ�شخا�س م�شكو∑ يف ولئهم الوطني  يديرها ا

مريكية  أنف�شهم ÿدمة ال�شيا�شة الأ �شوا ا qبل كر

مقابل اأجر, وقد ت̀`````ورqط من كانوا يح�شبون 

على التيار الي�شاري يف ت�شكيل وتفعيل هذ√ 

املن¶مات.

مهام ووXائف هذ√ املن¶مات ل تتاأ�ش�س 

ا ÿدم̀`````ة �شيا�شة  q‰عل̀`````ى قيم اأخالقي̀`````ة واإ

نq هذ√ املن¶مات 
أ الوليات املتحدة والدليل ا

ن�شان  مث̀`````ل املن¶م̀`````ة امل�رشي̀`````ة حلق̀`````وق الإ

ن�شان ل تتدخل  واملن¶مة العربية حلقوق الإ

أو  �̀`````س مواط̀`````ن م�̀`````رشي لقمع ا qاإذا م̀`````ا تعر

ا�شطهاد وكان خارج دائرة التبعية للوليات 

املتحدة و‹نqدا ÿدمة م�شاحلها.

�شتاذ عب̀`````د اهلل ال�شناوي رئي�س  يذكر الأ

–ري̀`````ر �شحيفة العربي يف لق̀`````اء تلفزيوين 

أق̀`````دم  مريك̀`````ي يف القاه̀`````رة ا نq ال�شف̀`````ري الأ
أ ا

على تق̀`````دË مبال≠ �شخم̀`````ة و�شيكات قيمة 

كل واح̀`````د مليون دولر لكب̀`````ار العاملني يف 

ن�ش̀`````ان وقي̀`````ادات من  من¶م̀`````ات حق̀`````وق الإ

حركة كفاية و�شخ�شي̀`````ات اإعالمية.)مقابلة 

تلفزيونية,2007(

أي†ش̀`````ا جهود لتاأ�شي�س منتديات  - هنا∑ ا

ن تندرج يف اإط̀`````ار من¶مات  q‡ ومن¶م̀`````ات

املéتمع املدين:

ع̀`````الم )امل�شتقلني(    ❁	منتدi رجال الإ

عالم  �شحفيني وكتqاب وعاملني يف و�شائل الإ

يéري اإعداده̀`````م يف دورات داخل الوليات 

املتح̀`````دة ويف م�رش من اأجل ت�شويق الوليات 

املتحدة للراأي العام امل�رشي.

ويعرت± املدعو ح�شن ال�رشاج اأحد الذين 

ج̀`````رi تاأهيلهم يف الولي̀`````ات املتحدة ويعمل 

نq هوDلء ال�شحفيني دعوا 
أ أكتوب̀`````ر ا يف ‹لة ا

اإىل ت�شكي̀`````ل اإط̀`````ار اإعالم̀`````ي مناف�س لنقابة 

ال�شحفي̀`````ني امل�رشيني ي�شه̀`````ر على }Œميل 

�ش̀`````اءة للرموز  وج̀`````¬ الوليات املتح̀`````دة والإ

.zالوطنية

  ❁	á```jôµa äÉ```jóàæe: مراك̀`````ز بح̀`````وث 

ور�ش̀`````ات على غرار مركز ب̀`````ن خلدون الذي 

 èأ�ش¬ الدكتور �شعد الدين اإبراهيم للرتوي يرتا

مريكية والهد± من هذ√ املنتديات  للثقافة الأ

ل يف اجلامعات وموD�ش�شات التعليم  qالتي ت�شك

الع̀`````ا› العمل على �شناع̀`````ة منهéية لغ�شل 

مريكية وت�شييد  فكار الأ دمغة وت�شوي̀`````≠ الأ الأ

مريكية على الثقافة الوطنية. الثقافة الأ

عالمية  والغر�س من دع̀`````م املنتديات الإ

فكار  والثقافية ع̀`````رب الرتويè للربام̀`````è ولالأ

مريكية وت�شويقها للمéتمع امل�رشي  والقيم الأ
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م  q¶الخرتاق املن qم`````̀K ه̀`````و التالعب بالعقول

دiq هذا 
أ للبناء املعن̀`````وي واملادي امل�̀`````رشي, ا

بالتا› خلق مناخات توDدي اإىل التوترات وزر´ 

العنف وتغذية التناق†شات يف امل�شالí التي 

مريكي املتمثلة  تنتéه̀`````ا مرتكزات الوجود الأ

ى Ãن¶مات املéتمع املدين. qفيما ي�شم

 :á```jOÉ°üàbG  äÉ```YÉªL  hCG  äÉ```jóàæe 	❁  

يف نط̀`````اق الرتوي̀`````è للدÁقراطي̀`````ة ح�ش̀`````ب 

مريكية نالحß تداولها ‹رد  املوا�شفات الأ

فعل �شكلي مرتبط بéانب¬ ال�شيا�شي واملدين 

اإفراÆ الدÁقراطية من حمتواها القت�شادي, 

فاحل̀`````دود التي ي†شعه̀`````ا الليربالي̀`````ون على 

تدخل الدولة لت†شييق الهوام�س والفروقات 

فراد تف̀`````رÆ م†شامني  القت�شادي̀`````ة ب̀`````ني الأ

الدÁقراطية من هدفها احلقيقي.

هنا وعلى ال�شاحة امل�رشية ”q فر�س ن¶ام 

آليات̀`````¬ التن¶يمية وخا�شة  اقت�شاد ال�شوق وا

عرب القطا´ اÿا�س لينتè حالة من الختالل 

̀`````ا على الكفا± اأو  qمن90% يعي�شون اإم Ì`````̀أك ا

 qرون بكلKالفق̀`````ر وحوا›8% ي�شتاأ qت خط–

املقوم̀`````ات القت�شادية.)�شحيف̀`````ة العرب̀`````ي 

النا�رشية, 2004(

وقد عملت الوليات املتحدة على تن¶يم 

عم̀`````ال يف منت̀`````دi اقت�شادي عرب  رجال الأ

مريكي لرجال  اإقامة املéل�̀`````س امل�̀`````رشي الأ

ح̀`````كام ال�شيطرة  عم̀`````ال ليكون مدخال لإ الأ

آليات التفاعل القت�شادي والجتماعي  على ا

وحت̀`````ى ال�شيا�شي بع̀`````د اأن حر�شت الوليات 

املتح̀`````دة على ت�شéيع ه̀`````وDلء لالنخراط يف 

العملي̀`````ة ال�شيا�شية للع̀`````ب دور اأكÌ فاعلية 

ل�شاحلها على ال�شاحة امل�رشية هذا يف اإطار 

ر�شم خارط̀`````ة التفاعل يف هذ√ ال�شاحة وفق 

و�ش̀`````ا´ الداخلية,  عادة هيكلة الأ امل�شع̀`````ى لإ

ع¶م من  فالتهمي�س القت�ش̀`````ادي لل�شواد الأ

دiq اإىل تعاXم �شاأن طبقة رجال 
أ امل�رشي̀`````ني ا

عمال ل�شالí التحكم بالهيكل القت�شادي  الأ

والجتماع̀`````ي, واملتتب̀`````ع املخت�̀`````س يف هذا 

املé̀`````ال ل ي�شع¬ اإل اأن يالحŒ ßليات هذا 

التهمي�س تزايد مع̀`````دلت البطالة وت†شخم 

امل�شاكل الداخلية الجتماعية والنف�شية.

أK̀`````ري والنف̀`````وذ الذي  ة التا qون¶̀`````را ل�ش̀`````د

ن تداخلت  q‡ عمال وخا�شة يلعب̀`````¬ رجال الأ

م�شاحله̀`````م وترابط̀`````ت مع م�شال̀`````í الغرب 

أ هوDلء  عموم̀`````ا واأمريكا خ�شو�ش̀`````ا فقد تبوا

مواقع ال�شدارة بف†شل الدعم املا› واملعنوي 

مريكي: )عي�شى,2006( الأ

  ❁	زي̀`````ادة حéمهم داخل ‹ل�س ال�شعب 

خ�س يف �شف̀`````و± احلزب الوطني  وعلى الأ

الدÁقراطي.

  ❁	 احتواء القوi الوطنية وتهمي�شها بل 

خرية  واإق�شاوDها كما حدث يف النتخابات الأ

ل̀`````كلq من احلزب النا�̀`````رشي وحزب التéمع 
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.iواأحزاب اأخر

  ❁	تطبيق �شيا�شة الحتواء القت�شادي 

عمال  والجتماعي من خالل متكني رجال الأ

و�ش̀`````ا´ ال�شيا�شية  م̀`````ن التحكم éÃريات الأ

والقت�شادية والجتماعية.

أع̀`````ال√ حملq تقييم  ول̀`````و و�شعنا النتيéة ا

نq الوليات املتح̀`````دة ‚حت عرب 
أ لوجدن̀`````ا ا

تدخالته̀`````ا يف التحك̀`````م يف مفا�شل احلياة 

ط̀`````ر واملن¶م̀`````ات  موXف̀`````ة وم�شتخدم̀`````ة الأ

اأقامتها لت�شكل  الت̀`````ي  واملنتديات واملéال�س 

بالتا› ركيزة الخرتاق.

 äÉ```«YGóJ  á```¡LGƒŸG  π```FÉ°Shh  ≥```FGôW

¥GÎN’G

أو  ل حمي�̀`````س ع̀`````ن التحر∑ لالحت̀`````واء ا

أK̀`````ريات وتداعي̀`````ات اجلهود  التقلي̀`````ل من تا

مريكي̀`````ة لخ̀`````رتاق املéتمع̀`````ات وتهديد  الأ

ا�شتقراره̀`````ا ون�شيéه̀`````ا الجتماع̀`````ي وقطع 

أو اجتماعي  الطريق اأمام اأي انك�شا± اأمني ا

أو Kق̀`````ايف, ل̀`````و اأجرين̀`````ا ج̀`````ردة متوا�شع̀`````ة  ا

هدا± الخرتاق املéتمعي بو�شائل �شيا�شية  لأ

تي:  واقت�شادية وKقافية واجتماعية لتبيqنا الآ

)2006 ,íالفال(

• زعزع̀`````ة البن̀`````اء ال�شيا�ش̀`````ي يف الدول 
العربية.

• اإ�̀`````رشار الوليات املتح̀`````دة على فر�س 

قيمه̀`````ا واأ‰اطه̀`````ا على ال�شع̀`````د ال�شيا�شية 

والقت�شادية والثقافية واحل†شارية.

• اإف�ش̀`````اì املéال اأمام �شيط̀`````رة Kقافات 
أK̀`````ري√ باإحياء  Æ تا qوقي̀`````م غربية وال̀`````ذي ي�شو

أو تبني ‰̀`````وذج دÁقراطي  املéتم̀`````ع املدين ا

ا يفقد القدرة  q‡ مريكية وفقا ملحددات̀`````¬ الأ

على ال†شبط ال�شيا�شي والجتماعي والثقايف 

والقت�شادي.

وهن̀`````ا تاأتي احلاج̀`````ة اإىل تبني من¶ومة 

ل بالتا› نوعا من املناعة  qمن الردود لت�ش̀`````ك

مريكي الذي  واحل�شان̀`````ة �شد الفريو�̀`````س الأ

حداث  ي̀`````راد زرع̀`````¬ داخ̀`````ل املéتمع̀`````ات لإ

ال�شطراب.

- توليد بنيان �شيا�شي واقت�شادي داخلي 

متعدد اجلوان̀`````ب والعنا�رش ي�شهم يف تعزيز 

العتداد بالهوية والنتماء للوطن عن طريق 

زي̀`````ادة ف�شحة امل�شارك̀`````ة يف العمل ال�شيا�شي 

والثق̀`````ايف والجتماعي, تو�شيع امل�شاركة هنا 

ح̀`````وال تبني القيم  ل يعن̀`````ي باأي حال من الأ

مريكية ب�شاأن التعددية ال�شيا�شية وامل�شاركة  الأ

املحكومة م̀`````ن قبل تدخالت خارجية ووفقا 

مريكية. �شالحات الأ ملحددات الإ

- العمل على تر�ش̀`````ني الوحدة الوطنية 

على قاعدة من الح̀`````رتام والفهم والتكامل 

أية  التي تفر�شها امل�شلح̀`````ة العامة لتطويق ا

حماولة لالخرتاق.
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- توXي̀`````ف القدرات املالي̀`````ة املتاأتية من 

زيادة عائ̀`````دات النفط ل�شال̀`````í بناء ‰وذج 

تنم̀`````وي خا�س يحق̀`````ق الرفاهي̀`````ة للمéتمع 

بعيدا ع̀`````ن املوKDرات اÿارجي̀`````ة, هذا يعني 

اأن تنطلق عملي̀`````ة التنمية من الحتياطيات 

الداخلية بدل من اإخ†شا´ التنمية الداخلية 

مريكي والغربي عموما  ملا يعر�ش¬ الن¶ام الأ

يف اأ‰اط الهيمنة.

- –قي̀`````ق نو´ من املقارب̀`````ة املتخ�ش�شة 

ب̀`````ني الدولة واملوD�ش�شات الدولي̀`````ة ال�شيا�شية 

)املéتم̀`````ع الدو›( والتكت̀`````الت القت�شادية 

للتو�ش̀`````ل اإىل حالة من التفاهم والتفاق ولو 

دنى. باحلدq الأ

ل بدq من اإKارة النتبا√ اإىل ال†رشر الكامن 

ا  qتمعات اإمéعالم̀`````ي للم وراء الخ̀`````رتاق الإ

ب�شكل مبا�رش عرب خلق واجهات اإعالمية تعمل 

ل�شالí الولي̀`````ات املتحدة كما هو احلال يف 

ردن ولبنان والعراق, وهنا تقت†شي  م�رش والأ

عالمية  دواعي املواجهة تفعيل املن¶ومات الإ

عن طريق رفدها بالكفاءات الوطنية امل�شهود 

لها بالنزاهة والتéرد وال�شدق, وهذا اأي†شا 

عالمي  ين�شحب على م†شم̀`````ون اÿطاب الإ

الذي يحت̀`````اج اإىل اإعادة �شياغة حتى يرتقي 

اإىل م�شا± القدرة على الت�شدي واملواجهة 

باعتماد املنطق واملنهéية والعقالنية.

- نق†̀`````س �̀`````رشوط التبعي̀`````ة ال�شيا�شي̀`````ة 

للولي̀`````ات املتح̀`````دة: ل ب̀`````دq م̀`````ن ت†شيي̀`````ق 

التناق†شات الداخلية ع̀`````ن طريق مزيد من 

النفت̀`````اì عل̀`````ى الداخل والعم̀`````ل على ف∂ 

الرتباط بني القوi وال�شخ�شيات والتيارات 

التي تعي�س يف املنفى والقوi الدولية خا�شة 

الولي̀`````ات املتح̀`````دة وتبدو م�شوغ̀`````ات هذا 

املطلب �رشوري̀`````ة وواجبة التاأم̀`````ل والتفكري 

أية حماولت ل�شتخدام  لقط̀`````ع الطريق على ا

هذ√ القوi يف اإحداث ال�شطراب الداخلي 

وت�شميم العالقات مع اÿارج.

ل بد من الرتكيز على خطورة التوXيف 

اÿارجي لبع†س القوi التي تعي�س يف املنفى 

√ ذل∂ من  qوخا�شة احلال̀`````ة العراقية وما جر

كوارث و�رشاعات وحرب اأهلية طاحنة تاأتي 

خ†رش والياب�س, وق̀`````د يتطلب ذل∂  عل̀`````ى الأ

اإج̀`````راء م�شاحلة مع الق̀`````وi وال�شخ�شيات 

التي تنحاز للوطن وللهوية والنتماء.

 ≈∏Y »µjôe C’G ™```aGóàdG º```NR AGƒ```àMG

,á«µjôe C’G áMÉ°ùdG

áMÎ≤ŸG πFÉ°SƒdG

مريكية  ملواجهة اجله̀`````ود وال�شيا�شات الأ

لخرتاق املéتمع̀`````ات العربي̀`````ة ل ينبغي اأن 

آليات ه̀`````ذ√ املواجهة على  تقت�̀`````رش و�شائل وا

الداخل بل من الهام نقلها اإىل داخل ال�شاحة 

مريكي̀`````ة باعتماد طرائ̀`````ق وو�شائل تعتمد  الأ

حداث  أK̀`````ري لإ منه̀`````è احلوار واملنط̀`````ق والتا
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التفاع̀`````ل املطل̀`````وب, هذا ع̀`````رب العديد من 

ليات التي Áكن ت�شورها على  الو�شائ̀`````ل والآ

النحو التا›:

1- ت�شكي̀`````ل لوبي )�شيا�ش̀`````ي اقت�شادي 

اإعالمي( داخ̀`````ل الوليات املتح̀`````دة لك�شف 

التناق†̀`````س احلاد بني ما ت̀`````روqج ل¬ الوليات 

املتحدة من �شع̀`````ارات عن احلرية والتعددية 

وب̀`````ني  ن�ش̀`````ان  الإ وحق̀`````وق  �شالح̀`````ات  والإ

ر�س مثل انتها∑ حقوق  املمار�شات عل̀`````ى الأ

ن�شان يف الكثري من ال̀`````دول, وتعزيز هذا  الإ

اللوبي بتوفري الوKائق والرباهني العملية عن 

هذ√ املمار�شات يف العراق ويف فل�شطني ويف 

.iدول اأخر

مثل هذا اللوبي يéب دعم¬ بكلq الو�شائل 

ل عملية التفاعل على  qل مرجعي̀`````ة ت�شه qلي�شك

مريكي̀`````ة وخا�شة ال̀`````راأي العام  ال�شاح̀`````ة الأ

ومن¶مات املéتمع املدين.

وم̀`````ن امله̀`````م اأن ينطلق عم̀`````ل مثل هذ√ 

نq الدول 
أ اجلماع̀`````ة من �رشورة التاأكيد على ا

أو الدول الداعم̀`````ة لهذ√ اجلماعة  العربي̀`````ة ا

تن�شد احل̀`````وار والت�شامí والنفتاì وال�رشاكة 

نا  نا واإق�ش̀`````اء الأ
ي̀`````ة ولي�س �رشاك̀`````ة الأ qالند

خر. الآ

وÁكن لهذ√ اجلماعة اأن ت†شمq �شخ�شيات 

�شيا�شي̀`````ة داخل الكونغر�̀`````س ومفكرين ‡ن 

ن�شانية واملناه†شني  ت�شتاأ مرهم النزع̀`````ة الإ

مريكية الت�شلطية مثل الربوفي�شور  لل�شيا�شة الأ

)جيفري كامب( واآخرين ينت�رشون يف و�شائل 

املéتمع  ومن¶م̀`````ات  واجلماعات  ع̀`````الم  الإ

املدين ومناه†شة احلرب.

ولعلq تدين ر�شيد اليمني املحافß احلاكم 

بي†̀`````س اإىل درجة flيفة )%30(  يف البيت الأ

خرية يوفر  كما اأXه̀`````رت ال�شتطالع̀`````ات الأ

و�شاط  مناخا �شاحلا للعم̀`````ل يف �شفو± الأ

عالمية املناه†شة  أو الإ أو الثقافية ا ال�شيا�شية ا

أ ا�شتخدام القوة. ملبدا

نq هنا∑ موD�ش�شات داخل 
أ ولي�س بخ̀`````ا± ا

الوليات املتحدة جاه̀`````زة للتعاطي مع هذا 

نqها اأكÌ قدرة من غريها على قراءة  اÿيار لأ

مريكي ب�ش̀`````ورة متعمقة, هذا من  الواقع الأ

مد تتحدد فيها  خالل اعتماد خطة بعيدة الأ

آليات الفع̀`````ل واملقاربة مع الق̀`````وi الفاعلة  ا

�شيا�شيا وKقافيا واإعالميا واقت�شاديا.

2- بن̀`````اء الثقة املتبادل̀`````ة مع اجلماعات 

مريكية وخا�شة  الأ والطبقات الجتماعي̀`````ة 

فريقية  �شيوي̀`````ة والأ ال�ش̀`````ود واجلالي̀`````ات الآ

املهم�شة اأ�شال من خ̀`````الل ت�شكيل جماعات 

ن�شان اأو جمعيات  ا –ت عناوين حقوق الإ qاإم

ملناه†ش̀`````ة التمييز والتفرق̀`````ة, وÁكن القول 

اإنq هن̀`````ا∑ تربة �شاحلة لعم̀`````ل ون�شاط هذ√ 

اجلمعي̀`````ات وقابلة للتاأKري Kمq التفاعل مع اأي 

–ر∑ باŒا√ تبني ق†شايا هذ√ اجلاليات.
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وقد تكون هنا∑ حاجة ملحة اإىل تخليق 

غاKة الجتماعية  عان̀`````ات والإ موD�ش�ش̀`````ات لالإ

ل�شالí هذ√ اجلاليات.

أ�شا�س  ل ب̀`````دq من خلق م�رشو´ يقوم على ا

معادلة تقوم على التكافل والت†شامن مع هذ√ 

املéموع̀`````ات واجلاليات املهم�ش̀`````ة, وتتوافر 

الكثري من �رشوط النéاì والفعالية ملثل هذ√ 

اجلهود على �شوء الرتاكم̀`````ات من ال�شخط 

 iوالتهمي�س لد Í`````̀ح�شا�س بال¶لم والغ والإ

أورليانز بع̀`````د اأن �رشبهم اإع�شار  �شكان نيو ا

كاترين̀`````ا يف عق̀`````ر دارهم وزاد م̀`````ن فداحة 

وف¶اXة املاأ�شاة التي حلق̀`````ت بهم اإهمالهم 

مريكية. دارة الأ من جانب الإ

ه̀`````ذا امل�شتود´ م̀`````ن النقم̀`````ة وال�شتياء 

ل flزونا �شخما لال�شتثمار  qحب̀`````اط ي�شك والإ

�رشيط̀`````ة اأن يكون التعاط̀`````ي مع¬ بلغة الفعل 

ولي�̀`````س لغة اللغ̀`````ط اأي تق̀`````دË امل�شاعدات 

الفنية واملادية واإXه̀`````ار �شعار الت†شامن مع 

أبرز عم̀`````ق التهمي�س الذي  م�شابه̀`````م الذي ا

يعانون من¬.

3- اإف�ش̀`````اì املé̀`````ال اأمام تاأم̀`````ني ركيزة 

ا عرب  qاإعالمي̀`````ة داخل الوليات املتح̀`````دة اإم

عالم  ا�شتéÄ̀`````ار م�شاحات م̀`````ن و�شائ̀`````ل الإ

ال�شحاف̀`````ة وحمطات التلف̀`````زة وحتى و�شائل 

أو توليد مث̀`````ل هذ√ الو�شائل  تروي̀`````è الثقافة ا

من خالل مواطنني اأمريكيني موKوق بهم.

لية قادرة على اإب̀`````راز Kقافات  فه̀`````ذ√ الآ

آرائه̀`````م وروDاهم ومقارباتهم  خرين وطرì ا الآ

ال�شيا�شية والقت�شادية واحل†شارية, وÁكننا 

لية تختزن يف اأطوائها  نq مثل هذ√ الآ
اجلزم باأ

الفاعلية بل احلركية ال�شيا�شية والجتماعية 

والثقافية.

4- منا�̀`````رشة ودعم اجلالي̀`````ات العربية 

�شالمية داخل الولي̀`````ات املتحدة وتركز  والإ

 qأج̀`````ل توحيد �شفوفه̀`````ا ور�س اجلهد م̀`````ن ا

أداء مهام ووXائف  طاقاتها حتى تتمكن من ا

ل�شالí الع̀`````امل العربي حتى تتحول اإىل عمق 

ا�شرتاتيé̀`````ي داخل الولي̀`````ات املتحدة مثلما 

‚حت املن¶مات اليهودية يف –ويل ال�شاحة 

مريكي̀`````ة اإىل عمق ا�شرتاتيéي واقت�شادي  الأ

�رشائيل. و�شيا�شي وتكنولوجي ودعائي لإ

 áØXƒe ÒZ ÊóŸG ™ªàéª∏d äÉª¶æe

áæª«¡e á«dhO iƒb πÑb øe

ن�ش̀`````ا± يé̀`````ب ع̀`````دم تعمي̀`````م اتهام  لالإ

العديد من قوi املéتمع املدين بال�شتخدام 

خ�س من  م̀`````ن قبل ق̀`````وi دولي̀`````ة وعل̀`````ى الأ

ا يف نطاق اإ‚از  qقبل الوليات املتح̀`````دة, اإم

عمليات اخرتاق مف�شلية للمéتمعات املراد 

Œنيدها اأو ÿدمة اأهدا± �شيا�شية وKقافية 

بهد± تهمي�س الهوية الوطنية, كما �شاهدنا 

يف احلالة امل�رشية, هنا∑ من¶مات املéتمع 

املدين تعمل خارج الحتواء ولكن دورها غري 
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فاعل وغري موKDر, وق̀`````د تبدi هذا ال†شعف 

والعé̀`````ز يف عدم قدرة ه̀`````ذ√ املن¶مات يف 

الوليات املتح̀`````دة واأوروبة على رد´ ال�شهوة 

العدوانية للوليات املتح̀`````دة وكبí جماحها 

واندفاعها لجتياì العراق.

الالون̀`````دي  �شعي̀`````د  الدكت̀`````ور  ويق̀`````ول 

 qاإن{  :)239-235 )الالون̀`````دي,2006: 

أو  من¶مات املéتم̀`````ع املدين حتى يف اأوروبة ا

أو ال̀`````دول التي تعر±  يف الولي̀`````ات املتحدة ا

ب̀`````دول الدÁقراطيات مازال̀`````ت عاجزة عن 

أو تفاعالت على القرارات  اإحداث تاأKريات ا

 ,zأو عل̀`````ى الراأي الع̀`````ام العاملي يف بالده̀`````ا ا

واأرجع ذل∂ اإىل:

- دائ̀`````رة –ركها �شيقة بحكم افتقادها 

عالم  اإىل مكونات التاأKري ال�شعبية وو�شائل الإ

أو  املهيمن عليها من قبل جماعات ال†شغط ا

ن¶مة. الأ

- حمدودي̀`````ة قابليتها عل̀`````ى التحر∑ يف 

اÿارج.

و�رشب اأكÌ من مثال على ذل∂.

h∫: حرك̀`````ة مناه†ش̀`````ي العومل̀`````ة التي  C’G

يقوده̀`````ا الفرن�ش̀`````ي )جوزي¬ بوفي̀`````¬(, هذ√ 

�̀`````س اأع†شاوDها للقم̀`````ع كلما  qاحلرك̀`````ة يتعر

أKناء  حاول̀`````ت تن¶ي̀`````م م¶اهرات احتé̀`````اج ا

انعقاد موDمت̀`````رات القمة لل̀`````دول ال�شناعية 

أملاني̀`````ا ويف رو�شيا ويف الوليات  الثمانية يف ا

املتحدة.

ÊÉ```ãdG: بع†س من¶م̀`````ات املéتمع املدين 

ل�شيا�شة  واملناه†ش̀`````ة  املحتé̀`````ة  وروبي̀`````ة  الأ

�رشائيلي̀`````ة وال�شتيطان واملمار�شات  القمع الإ

الالاإن�شانية �ش̀`````دq الفل�شطينيني, اأفراد هذ√ 

بعاد واملنع  املن¶مات يتعر�شون لالعتقال والإ

كلما حاولوا تن¶يم م�شرية احتéاج �شد هذ√ 

املمار�شات.

وق̀`````ارن بني من¶م̀`````ات املéتم̀`````ع املدين 

املوXفة من قب̀`````ل الوليات املتحدة وتاأKريها 

خ�س  على قرارات املéتمع الدو› وعلى الأ

اإزاء ال�ش̀`````ودان على خلفي̀`````ة ق†شية دارفور, 

وجن̀`````وب ال�ش̀`````ودان ولبن̀`````ان بينم̀`````ا التزمت 

يف  Kيوبي̀`````ة  الإ املمار�ش̀`````ات  اإزاء  ال�شم̀`````ت 

مريكية يف العراق. ال�شومال والف¶ائع الأ

وبالطبع, فاإن هذ√ الفاعلية التي تبديها 

مثل هذ√ املن¶مات املوXفة ت�شتمدq من زخم 

مريكي. الدعم الأ

يبقى اأن ن�ش̀`````ري اإىل اأن من¶مات املéتمع 

قطار العربية امل�شتقلة والبعيدة  املدين يف الأ

ن¶مة اأو قوi خارجية  عن كونها واجهات لالأ

خ̀`````رi الفاعلية بحكم اأو�شا´  تفتقد هي الأ

وX̀`````رو± مو�شوعية, والدلي̀`````ل هذا العéز 

عن التحر∑ ملواجهة كوارث اأحاقت بالوطن 

العرب̀`````ي منذ ع̀`````ام 2000 يف الع̀`````راق ويف 

ال�شودان ويف فل�شطني وال�شومال ولبنان.
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عُر يف بnيrتي uيُداُر ال�ش

rة sتُداُر القهوةُ املُر

نُُ¬ pز rخnأ م�سp ا sو�شوءُ ال�ش

rة sرnK mةsحمب nرار pج

❁❁

ò
.ÒÑµdG ádƒØ£dGh áHhô©dG ôYÉ°T

.…ójôc AÉah áfÉæØdG :»æØdG πª©dG
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nأ�شقي ال†شيف .. ا nأ�شقي الليل وا

rوال�شخرة nأ�شقي النبع ا

أنق�ُشُ¬ اأخو�ُس الربقn ا

rة sُمهرتي ُطر pر pبحاف

فnري nX ُمني على pهزnوي

rة sُدر mالُل ق�شيدة nج

تي nع sر nعلى ُمد tُشب�nت

rةn rرش†ÿُوا pاهلل nنبيذ

ر�ُس ُرين فتغدو الأ pك rوتُ�ش

ة nشادتي زهر� pت و–

❁					❁				❁

ُدs النéُم nÁ 
r
ُل.. كي pأقات ا

r√ nر rح pفوق ه†شابنا �ش

ردs اإىل
أ  ا

r
ُل.. كnي pأقات ا

rة nر rم tمالنا ال�ش pر pخدود

nوطال pالبيوت níمفاتي

rة nر ré pال�شوُق واله nطال

بnُحُ¬ rذnت pاأغاين ال†شوء
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rقطرة kفاعي قطرة الأ

pïالتاري pجلبهة tرد
أ ا

rة sالُغز pقtأل كلs تا

pن�شان ُردt كرامةn الإ
أ ا

rة sنا احُلر pمعنى اأر�ش

ُر يا�شمنيn حديقتي uو nش�ُ
أ ا

rة sهنمي املُرéب

و�شوءُ ال�شم�سp اأخزنُُ¬

rة sرnK mةsحمب nرار pج

أنق�ُشُ¬ اأخو�ُس الربقn ا

rة sمهرتي ُطر pبحافر

فnري nX ويهزمني على

rة sُدر mجماُل ق�شيدة

¥µ

2011 ≥°ûeO
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¢ü qædG IOQh

تدعو.. اإىل 

rالكالم pقتل

وترi اإىل..

z pلفDاملو pموت{

p¬وانت�شار رفات

❁❁

ò
.…Qƒ°S ôYÉ°Th ÖjOCG

.¬ª°T ó«°TQ ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁
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rفوق الغمام

,nهي �شفوة الرائني

تكتُب

rÆما يباغتُ¬ الفرا

..lهي وردة

uا تزل يف الن�سq nمل

يقروDها..

rرها ال¶المéويه

❁					❁				❁

áØ°UÉ©dG ´òL

.. p¬rبيدي

, tكان يهز

جذ´ العا�شفة..

الفéُر..,

ي�شقُط

أ�شفل حلمها فوق ا

.. p¬rبيدي

كلqمn وهéها

والفéر.. اإيقا´ لُ¬
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الفéُر..

ف†سs لُهابnها

مى.. nوه

ك�شم�سm راعفة..

❁					❁				❁

≥ oaCG

ُق و�شفها qر
Dأو ما.. › ا

pواأعيد ت�شوي�س العذوبة

?..iيف الند

iافات ال�شدŒهل يف ار

اأفقl يéُا�شدين

?..iويرت�شف املد

❁					❁				❁

iôNCG áHÉàc

..lنار

rفها الورقqيُغل

..lنار

ت�شوÆ قراءتي ل�رشودها

يqها الراوي
أ .. ا rُقم

اإىل مزمورها

.. rجتnر nع lهي نخلة

وما.. بعد ال�شفق

تp ال¶المn.. لتنحني nحم

iلكتابة اأخر

تولqها الفلق..

❁					❁				❁

ájƒ q∏Y IQƒ°U

الليُل..

يرعُف,

لها pأنام من ا

والليُل..

يف ج�شدي

, nن قال nم

, nلمXاإن البحر ا

? nالياقوت nرnمل ي

tوهو ي�شع

pهولéبامل

بني رغائبي..

 ويدي..

❁					❁				❁

AÉ°†a

, nكان rُمذ

, pيف ماء الهيام

..iراأ

اإىل حرب ال�شماء

..iوراأ
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, p¬عوامل روح

..rبعد الفناء

nل qهو ُمذ ت�شك

�شياء.. كوين قال لالأ

Kمq كان

..rلها.. ال` ف†شاء

❁					❁				❁

¢ù∏¨dG IôgR

هذي التي,

بخيالها.. وخيولها

تr دمي
قراأ

ورمتr عباءتها

على اأرق اجل�شد

هذي التي..

s‹اإ rشكنت�

فnتr لغتي qو nش�nو

لn�سp التي nهي زهرة الغ

ت sبالنار �شم

بد.. يuبُ¬ الأ nما يُغ

❁					❁				❁

¢VÉ«ÑdG t¢üf

, qيف م�شار± كائني ال�شعري ..‹

..lأة امرا

 يُكلqمها الغمو�ُس

فرتتدي..

rالبيا�س sن�س

, pيف ارتعا�شات املتاهة ..‹

دين qما يبد

. rلتعربين احليا�س

.. lها.. غائب

يéتاì وهمي

Kم حلمي

pفوق الرمل q± p nÔ pا ل qÃر

أو.. فوق الريا�س.. ا

❁					❁				❁

á«dÉªàMG IQƒ°U 

�شغطn الربيع على دمي

فاأ�شابني

rلهام �سw من الإ nم

نا sهذي الوريفة بال�ش

.. rل فرق اإن

كانت يداها

فوق رع�شة خافقي

أو.. فوق �رشيان الغمام ا

هي اإن Œلqت..

rواختفت
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اأ�رشi الكالُم..

وفوقُ¬..

..rاملُدام nان�شكب

❁					❁				❁

á«dÉªàMG ¥ƒa IQƒ°U

rأرا√ُ ي�شتوحي اجلبال وا

, pالهيمان ñيف الربز

يرك†س نحوها

ويدور يف,

جو± ال�شوDال..

قال الذي..

.. lل والد

.. p¬يُف†شي اإلي

.. rدnل nول.. و

ُحزين.. على..

ń من �شا

rيف ُحمى الزبد

أنها ما كان يدر∑ ا

ذnرفتr روائحها

على �شعري

بد.. .. يف الأ rوزالت

❁					❁				❁

∫ƒgòdG áHOCÉe

.. pما.. لل�شواد

rوجهينا ينام nوقاب

kهل اأطلقوا نارا

?rعلى لغة اليمام

موم- qكاأملا�س ال�ش rملعت lهي متعة-

�شكراk ملن..

مل اجلميل, �شعدت من الأ

rوب الغيومK rومزقت

�شكراk لوردتنا التي

م�شحتr كاآبتنا

.. rنديل الف�شولÃ

�شكراk.. لها

حني ا�شتوت ما بيننا

ودعتr ق�شائدنا

ملاأدبة الذهول..

❁					❁				❁
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لهُب ا�شتدارتها

rرéيف ال�ش lجحيم

‚مl تهاوi يف دمي

 rواأقام يف جمر املطر

❁					❁				❁
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lهواء راع�س

زهر خرايف

يدور ب¬ ال�رشر..

❁					❁				❁

É¡é∏ãdh ..É¡d .. lôªb

نr كان خلف �رشيرها.. nم

يهذي..

بنعنا´ الغبار?

هي بيننا..

lأن�شودة ا

, pللغيم lرعوية

.. lìم�شبا

..rرشار الثمار� لأ

❁					❁				❁

râJCG ´É≤jEG q…CG øe

تل∂ ال¶ليلُة بال†شباب?

.. rاأوحت

pبزوبعة العطور

.. rوزاولت

قبل انحناءة مرجها

.. rلغة اليباب

¥µ
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قال › فرحاk: �شهر واأغادر هذ√ الق†شبان اللعينة, واأعود اإلي∂ يا ع�شفورتي 

احللوة.. ورÃا ن�شتطيع اأن نحتفل بعيد زواجنا العا�رش.

أو �شينبت › جناحا  أنني �شاأرق�̀`````س من البهé̀`````ة. ا ي̀`````ا ل¬ من خ̀`````رب! ي¶نني ا

ألب�س  أن¬ �شيéدين ا بيغا�شو�س واأحلق يف ال�شم̀`````اء  باŒا√ ال�شم�س. ورÃا يعتقد ا

حمر الذي يحب¬, و�شاأنام على �شدر√, واأهم�س ل¬ م�شتاقة.. البيت يف  الث̀`````وب الأ

أ�شب¬ ب�شحراء قاحلة. غياب∂ ا

❁❁

ò
.…Qƒ°S ¢UÉb
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ن¬ ل يع̀`````ر± اأن الفرتة التي  كل ذل̀`````∂ لأ

أيام حياتي  ق†شاه̀`````ا يف ال�شéن كانت اأجمل ا

واأكÌه̀`````ا ا�شتق̀`````راراk ومتع̀`````ة. فيه̀`````ا عرفت 

حالم الوردية, وفيها عادت  النوم بعم̀`````ق والأ

الكيلوغرام̀`````ات ال�شبع̀`````ة الت̀`````ي خ�رشتها يف 

�شهر الثالKة ال�شابقة لدخول¬ ال�شéن. الأ

 باخت�ش̀`````ار  كان هن̀`````ا∑ ف̀`````رì من نو´ 

أ�شتطيع اأن اأ�شف̀`````¬, يع�ش�س يف خاليا  م̀`````ا ل ا

أنني اأكر√ هذا الرجل,  قلب̀`````ي. وهذا ل يعني ا

 kواأن وج̀`````ود√ خلف تل̀`````∂ الق†شب̀`````ان متهما

 ìأرتا بتé̀`````ارة املخدرات ه̀`````و ما يéعلن̀`````ي ا

أب̀`````داk, بل اإن نار  أنتع�̀`````س كزهرة غاردينيا, ا وا

حب̀`````¬ ا�شطرم̀`````ت اأكÌ وهو هن̀`````ا∑, وقلبي 

املتيم ب̀`````¬ كان يرŒف مثل قلب مراهقة يف 

مر  ول مرة. الأ أرا√ لأ كل زي̀`````ارة ل¬, وكاأنن̀`````ي ا

أ�شاأل نف�شي عن هذا  ال̀`````ذي جعلني كثرياk ما ا

الكائن ال�شغري الذي يرتبع مزهواk بنف�ش¬, يف 

ال�شدر, ويفعل بنا العéائب, اأق�شد القلب, 

وهل تختلف القلوب فيما بينها, يف تركيبها 

الفيزيولوج̀`````ي? واأفكر كث̀`````رياk بقلب زوجي: 

أ�ش∂  ما هي اÿاليا الت̀`````ي ت�شكل¬? واأحياناk ا

أن̀`````¬ لي�س قلباk ب�رشي̀`````اk بل هو قطعة من قلب  ا

ال�شماء.

أر√ يف اأي  منذ اأن تزوجنا راأيت في¬ ما مل ا

ي رجل اإل يف  رجل اآخر, ورÃ̀`````ا ل Áكن لأ

الكتب والق�ش�س اÿيالية اأن Áل∂ �شفات 

أن¬ قطعة من ال�شماء. قلب¬, لذل∂, تاأكدت ا

Ãنتهى احلب والح̀`````رتام كان يعاملني, 

ويخا± اأن يخد�شني كما كان يقول ›, حتى 

آتية  أنني اأمرية حقيقية, اأمرية ا أنني اعتقدت ا ا

م̀`````ن ق�ش�س األف ليلة وليل̀`````ة, مل اأعر± من¬ 

اإل الكالم اجلميل ال̀`````ذي ي�شب¬ ال�شعر. كان 

رقيقاk, هادئ̀`````اk, ل ي�شتفز√ اأي خطاأ, وكان ل 

أن¬  يخطاأ, ول يعر± ما هي اÿطيÄة, حتى ا

ن�ش̀`````ان الذي Áل∂ العقل  ي�شتغرب كيف لالإ

والروì اأن ي�شق̀`````ط يف اÿطيÄة, فالعقل اإذا 

اأخطاأ ل بد اأن ال̀`````روì �شتقف ل¬ باملر�شاد, 

وكذل̀`````∂ اإذا فعل̀`````ت ال̀`````روì �شيك̀`````ون العقل 

أ�شاأل¬: وماذا لو  ن, �شو± ا مانعها. اأ�شح∂ الآ

اأخطاأ العقل والروì يا حبيبي, من �شيقف يف 

أن¬ �شريتب∂ لو �شمع ال�شوDال,  وجههما. اأعتقد ا

ويéيبني م�شعوقاk: الKنان معاk يخطاأا! �شاأرد 

علي¬ �شاخرة من Kقت¬: وما الغرابة يف ذل∂? 

أمل ت�شاأل  ن خلف الق†شب̀`````ان, ا أن̀`````ت الآ واإل مل ا

نف�ش∂ كيف و�شلت اإىل هذا املكان امل¶لم?

كان ي�شميني زهرة الغاردينيا ويقول ›: 

اإن ه̀`````ذ√ الزهرة بحاج̀`````ة اإىل رعاية خا�شة 

كي تبقى رائحتها فواحة متالأ قلبي وتهبني 

ال�شعادة.

موهوم يا زوجي الغا›! زهرة غاردينيا!

م̀`````ر طيبة, نقية,  رÃ̀`````ا كنُت يف بادÇ الأ

أن̀`````ت من غريين,  فواح̀`````ة, لكنن̀`````ي تغريت. وا
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ودفعن̀`````ي اإىل ذل̀`````∂ الفع̀`````ل ال̀`````ذي 

كان  ن.  الآ أتذك̀`````ر√  ا اأن  يخéلن̀`````ي 

مدفوناk يف اأعمق حفرة لكن اقرتاب 

خروج̀`````∂ من ال�شé̀`````ن يوق¶¬ من 

جديد.

كثرياk ما كنت اأجل�س قرب النافذة 

أراقب¬ وهو Á†شي اإىل عمل¬.. مثل  ا

�شé̀`````رة ح̀`````ور كان ي�ش̀`````ري منت�شب 

القامة, بخط̀`````وات واKقة مثل مل∂, 

ويا لتل̀`````∂ الن¶رات الت̀`````ي يودعني 

بها, مث̀`````ل بحار ق̀`````دË, وابت�شامت¬ 

أنني كنت  حقل �شناب̀`````ل.. ول اأذكر ا

اأمتن̀`````ى اأن يتعÌ فيق̀`````ع وينهار هذا 

ولكن   ,kم�شتغيثا ويناديني  العنفوان, 

 ,íكانت تذهب مع الري kاآما› دائما

خرi عا�شقة  ر�س ه̀`````ي الأ لكاأن الأ

ل¬, م�شاندة ملو�شيقى خطا√. عندما 

أنام يف ح†شن¬ ويداعب �شعري ووجهي,  كنت ا

ن بقوة  ويقبلن̀`````ي... يحرقني, ل زال حتى الآ

أريد اأكÌ من ذل∂? اإذا  أك̀`````Ì. ماذا ا ح�شان وا

ن فاإنها لن ترحمني  أة ما اأقول¬ الآ �شمعت امرا

.kأبدا ا

 kل ذل∂ الذي فعلت¬! ولكن مهالéfl شيء�

ملاذا اأعاتب نف�شي واأحملها فوق طاقتها? األ 

يح̀`````ق للمرء اأن يدافع عن نف�ش¬ بكل الطرق 

ألي�شت ال�شعادة هي الهد± النهائي  املمكنة? ا

للحياة? وهل Áك̀`````ن للمرء اأن يتمم الر�شالة 

التي م̀`````ن اأجلها وجد يف ه̀`````ذ√ الدنيا اإذا مل 

?kيكن فرحا

أ�شمع عن اإن�شان يف هذا العامل ي�شتطيع  مل ا

اأن يعي�̀`````س وينéز ما يتوجب علي¬ اإذا مل يكن 

بال¬ مرتاحاk. وهذا ما ح�شل معي. كل مايف 

أنني دافعت عن �شعادتي وفرحي, هذا  مر ا الأ

ألوم نف�شي? كل �شيء بب�شاطة. فلماذا ا

لقد �شربت كثرياk.. كثرياk جداk, لكنني يف 
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 ,Ìيف داخلي اأك è`````̀كل ي̀`````وم كانت النار تتاأج

وكثرياk م̀`````ا كنت اأحاول اإخماده̀`````ا, لكنني مل 

 ,kألقا اأقدر. بل على العك�س متاماk كان يزداد ا

وازداُد انطفاء.. بالرغم من كل �شلواتي, 

أنا وب̀`````كل �رشاحة و�ش̀`````و± اأفاجاأ√  وها ا

باع̀`````رتايف ه̀`````ذا عندم̀`````ا يع̀`````ود اإىل املنزل, 

و�شو± اأخت̀`````ار يوم الحتف̀`````ال بعيد زواجنا 

قول ل̀`````¬: نعم اأغار م̀`````ن فتوت∂,  العا�̀`````رش لأ

أ�شنان∂  وا الرائع̀`````ة,  وابت�شامت∂  و�شحت̀`````∂, 

أ�شاأل  امل�شفوفة البي†ش̀`````اء, وطلت∂ البهية. وا

أنا اأ�شغر  نف�شي مل̀`````اذا تهال∂ ج�شدي قبل¬, وا

دوية  من̀`````¬ بع�رش �شنني, وكلما فتحت كي�س الأ

أتناولها �شباحاk, ن�شتعل من جديد نار  الت̀`````ي ا

الغ̀`````رية, التي يكون ق̀`````د اأطفاأها ليالk عندما 

أتدفاأ بé�شد√,  اأكون بني اأح†شان¬ مثل قطة, ا

لزال قوي̀`````اk يحملن̀`````ي اإىل ال�رشير مثلما فعل 

اأول زواجنا, واعت̀`````اد على ذل∂, واأختبÅ يف 

�شدر√ مثل طفلة �شغرية, ويداي تلفان رقبت¬ 

كاأنني اأخا± اأن ي�شعر Ãا اأ�شمر ل¬ ويرميني 

من النافذة, لكن¬ كان يقابلني بابت�شامة, كاأن¬ 

أيتها ال�شقية,  يق̀`````ول ›: مغفورة خطاي̀`````ا∑ ا

وبكل هدوء ي†شعني على ال�رشير, كاأن¬ ي†شع 

أ�ش¬, ويقبلني وهو يقول: اأحب∂ يا  أو را ي̀`````د√, ا

غاردينيتي احللوة.

أية  أن¬ مل يتن̀`````اول ا ال̀`````ذي يزعéن̀`````ي اأكÌ ا

دوية  ن, بل اإن̀`````¬ يكر√ الأ حب̀`````ة دوار حتى الآ

ويقول: دعي اجل�شم يداف̀`````ع عن نف�ش¬, اإن¬ 

يعر± ذل∂ اأكÌ من العلماء وŒاربهم, دعي¬ 

أمل̀`````¬, بحرية, دعي¬ يثور  يع̀`````رب عن غ†شب¬, وا

ويهداأ عندما يري̀`````د, ل –اربي¬ بهذ√ املواد 

أ�شتéب لدعوات¬ وبات  الكيماوية. لكنن̀`````ي مل ا

دوية يغ�س باأنوا´ احلبوب املختلفة,  كي�س الأ

واآخرها تل∂ احلبوب املهدئة, خا�شة بعدما 

أ�شه̀`````ر طوال الليل  فق̀`````دا الرغبة يف النوم, ا

 Ìأراقب̀`````¬ وهو م�شافر مع مالك̀`````¬, واأغار اأك ا

أنا اأرi هذا التنف�س الهادÇ, وهذا اجلمال  وا

أن¬ يتحد  الباهر ال̀`````ذي دفعني اإىل العتقاد ا

مع املال∑ ليالk. فيما م†شى وعندما تزوجت¬ 

نن̀`````ي وافقت على الزواج  انتقدين البع†س لأ

أك̀`````رب مني بع�̀`````رش �شن̀`````ني, كانوا  من رج̀`````ل ا

 .zي†شحكون �شاخرين: }�شتكونني ل¬ ‡ر�شة

ن, �شو± ي¶نون  ليتهم ي̀`````رون ما ح̀`````دث الآ

أن¬  كرب, ب̀`````ل رÃا اعتقد البع†س ا أنا الأ أنني ا ا

�شغر, يا لتواف¬ احلياة!. اأخي الأ

أن¬ Áار�س الع�شق مع  أك̀`````دة ا أنا متا ن ا والآ

 Ìا اأكÃأة فتية ب̀`````ال اأدوية, ومن يدري ر امرا

أبوì ب�شكوكي  أ�شتطيع اأن ا أنا ل ا من واحدة, وا

ن من ين¶ر  ن¬ لن ي�شدقني, لأ حد لأ ه̀`````ذ√ لأ

اإىل هذا الرجل فاإن̀`````¬ ل Áل∂ اإل اأن يحب¬, 

أنا  أما ا وي�شحر ب̀`````¬.. ل يعرفون احلقائ̀`````ق, ا

فاأعر± كل �شيء.

وبعد األ يحق › اأن اأدافع عن نف�شي, عن 
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أنتقم جلما› املهدور  حياتي, وبهéتي, واأن ا

اأمام جربوت جمال¬ الذي ل ي�شيï, لقد هزم 

كل ال¶̀`````رو± الت̀`````ي مرت بن̀`````ا, وكان يخرج 

منت�رشاk بالرغم م̀`````ن ق�شوة بع†شها, وها هو 

أن¬ عائد  ن ابت�شامة على �شفتي¬ ويعلن › ا الآ

بعد �شهر ويريدين اأن اأهدل كحمامة.

ن, و�شو± اأعلن للدنيا  لن اأخéل بعد الآ

أنني وراء دخول̀`````¬ ال�شéن, وهو بريء  كله̀`````ا ا

أنهم �شدق̀`````وا اأن مثل هذا  أع̀`````ر± كيف ا ول ا

الرج̀`````ل �شاحب القلب ال�شم̀`````اوي Áكن¬ اأن 

يقرت± هذا اجلرم?

لق̀`````د تعاونت مع مدير مكتب̀`````¬ وو�شعنا 

كمية م̀`````ن املخدرات يف مكتب̀`````¬ وبلغنا عن¬ 

أ�شخا�س مبلغاk من  ال�رشطة, بل ودفعنا لعدة ا

أن¬ كان يبيعهم  املال ي�شهدوا اأمام الق†ش̀`````اء ا

تل∂ ال�شموم. حكم علي¬, وقب†س مديُر مكتب¬ 

املال الذي طلب¬ ورحل خارج القطر. وبهذا 

انت�رشت علي¬.

لكن̀`````¬ عندما ابت�شم واأخذ يدي بني يدي¬ 

أن̀`````¬ �شيخرج بعد �شهر من  وقبلها واأعلن › ا

ال�شéن, اأح�ش�شت بقوت¬. ماذا اأفعل? �شيعود 

مثلم̀`````ا كان, ورÃا اأكÌ ن†ش̀`````ارة, مثل �شéرة 

م̀`````ر عليها اÿري̀`````ف, ولكن الربي̀`````ع زادها 

.kاخ†رشارا

أع̀`````ر± النوم, منذ �شما´  م†شت ليال ل ا

رق من جديد, ل بد اأن اأجد  اÿرب, ع̀`````اد الأ

flرجاk حلالت̀`````ي ال�شيÄة ه̀`````ذ√ واإل �شاأموت 

هذ√ املرة.

وبع̀`````د ط̀`````ول تفك̀`````ري تو�شل̀`````ت اإىل اأمر 

�شيكون �رشبة قا�شية ل¬. انت¶ر اإذاk املفاجاأة 

اجلدي̀`````دة يا حبيب̀`````ي. �شاأحكي ل̀`````¬ الق�شة 

كامل̀`````ة, �شاأحطم Kقت̀`````¬ بغاردينيت¬ اجلميلة, 

وباأ�شدقائ̀`````¬, وبالنا�س. دائماk كان يعلن بثقة 

اأن احلي̀`````اة ل تخلو من النا�س الطيبني, مثل 

أنى �̀`````رشت فيها, لبد اأن∂ �شتéد  احلديقة, ا

أو �شéرة, اأو طري... �شيء ما Áنح∂  زهرة, ا

ن �شيعر±  الطماأنين̀`````ة, وال�̀`````رشور. لك̀`````ن الآ

احلقيقة, وبهذا Áكن اأن ي�شيï ذل∂ اجلمال 

ال�شاحر اأعر± اأن هذا �شينعك�س علي بال�شوء, 

لكن ماذا اأفعل? مل يحقق ال�شéن مرادي, فال 

ربا∑, مل يبق اأمامي اإل  زال جميالk حت̀`````ى الإ

أع̀`````رت± ل¬, لتكن �رشب̀`````ة قا�شية › ول¬.  اأن ا

املهم اأن ي�شق̀`````ط هذا اجلمال, وي�شبí ذل∂ 

.kالقلب ب�رشيا

¥µ
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حمر عند )كبéي( ن�شاأت متزامنة مع نهاية حرب ال�شوي�س,  عقدة الكر�شي الأ

وهي موغلة يف مواويل ال�شرب, وموحلة اأقدامها باحلرب الذي هدر√ ال�شعراء يف 

�شتاذ )ديكان( قبل بدء  و�شف قرب الغازين, وكان ميالد هذ√ العقدة يوم دخل الأ

احل�شة م†شطرباk وقال: انتب¬ �شيح†رش املفت�س در�شنا, حيوانات, ويلكم, وبينما 

 ìكان فم̀`````¬ املائل يتفت̀`````ف تهديدات¬ كانت يدا√ ت�شلح̀`````ان الطاولة, لح¶ت فر

�شتاذ )لعلقة( ل بد منها يومياk, لذل∂  )كبé̀`````ي( الذي كان ي�شتعد عند دخول الأ
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م̀`````ا اإن كان يفلت من املدر�شة حتى يطري اإىل 

 qم يفرK ,)بيت̀`````¬ يل̀`````ف )�شندويت�س املكدو�̀`````س

بنية القدÁ̀`````ة ل�شطياد احلرادين,  نحو الأ

فيقتله̀`````ا, ويدهن يدي¬ بدمه̀`````ا الذي يéعل 

اليد ل –�سq باأمل �رشب الع�شا كما ن�شح¬ 

�شابقو√ م̀`````ن امل�شاغبني, وكان من Kوابت 

�شتاذ ديكان در�ش¬  أ الأ �شفنا اليومية: اأن يبدا

بالقول: اإذا كان من الفر�س رجم �شيدنا كل 

ع̀`````ام مرة, فمن فرو�̀`````س �شفكم �شلï كبéي 

, Kم ي�رشñ: اطلع يا بن 
q
كل يوم ع�̀`````رش ع�شي

أذني¬  أنا كلبان يا حق̀`````ري, ي�شد√ من ا الكل̀`````ب, ا

يبطح¬ اأر�شاk وي̀`````روì يدو�س علي¬, ويرف�ش¬ 

 qم ياأتي بالع�شا, ويقول ل¬: عدK ∂`````̀حتى ينه

أ ب†رشب¬ على يدي¬, Kم يقول: هل تعيدها  ويبدا

يا جربان, ويرد )كبéي( ب�شوت يخنق¬ البكاء 

أ�شتاذ, فقد كان من عادة  واهلل م̀`````ا علي∂ يا ا

 Åشت̀`````اذ )ديكان( يختب� )كبé̀`````ي( اإذا راأi: الأ

أ�شتاذ كلبان  �شتاذ Kم ي�شيí: ا بحيث ل يرا√ الأ

حب̀`````الن? �شاخراk من ا�شم¬ ومن كر�ش¬. قطع 

�شتاذ: حيوان )كبéي( اذهب  ذكرياتي قول الأ

دارة ليéل�س  حمر م̀`````ن الإ ه̀`````ات الكر�شي الأ

علي̀`````¬ املفت�س, رك†س كبé̀`````ي وبثوان اأح†رش 

�شتاذ ان¶ر اإ›.. وحياة  الكر�شي, ق̀`````ال ل¬ الأ

 kبعر�شي �شتاأكل فلقا .. nي( اإن ت�شيطنتÁحر(

على هذا الكر�شي, قطع دخول املفت�س وعيد 

أرنب̀`````اk عاقاk بني ذراعي  �شت̀`````اذ الذي ارتدq ا الأ

�شتاذ باملفت�س, وبا�رش الدر�س  Kعلب, رحب الأ

ب�شورة م†شحكة نتيéة ذع̀`````ر√ من املفت�س, 

أكلتها  أ يحدث نف�ش¬ ا أبهè )كبéي( وبدا ‡̀`````ا ا

وىل  يا دي̀`````كان, كنت تاأتي لتن̀`````ام احل�شة الأ

أن̀`````ت على املازوت ل)–مى( حتى احل�شة  فا

 ß`````̀ال�شاد�ش̀`````ة, اإن �ش̀`````اء اهلل ل تطل̀`````ع حاف

أنا من  الدر�س, ويعمل ل∂ املفت�س فلقاk واهلل ا

 qي يتاأمل عزéكب ìشيم�ش∂ ل¬ رجلي̀`````∂, ورا�

�شتاذ, ولكم ودq اأن يقبqل  الكر�شي يف اإذلل الأ

�شتاذ اإىل اإن�شان 
لǹ`````بn الأ nن¬ ق قرعة املفت�س لأ

مهذب ودود ل ي�شتم, ول ي�شفع, ولكم متنى 

اأن ي�شري ه̀`````ذا الكر�شي يوماk ل̀`````¬, وبل≠ من 

أن¬ ق̀`````رر اأن ي�شار∑ يف الدر�س  ن�شوة كبéي ا

أراد  ن¬ كلما ا ول مرة, ف�شيحمي¬ املفت�س, لأ لأ

�شتاذ يردع¬ قائالk: اقعد  اأن ي�شار∑, كان الأ

غبي.. م�شط̀`````ول اأنت ل�ش̀`````ت ب�شاطر اإل يف 

�رشقة البوXة من ال�شغار و�شيد احلرادين, 

نr يعر± كيف ن�شنع  nشتاذ: م�
وفé̀`````اأة �شاأل الأ

ن امل�شادف̀`````ة بنت حرام مل يرفع  الزجاج, ولأ

يد√ اأحد رهبة م̀`````ن املفت�س, رفع كبéي يد√ 

أ�شتاذ! وكانت عينا√ تب�شان  أ�شتاذ, ا �شارخاk: ا

 kا qد بدéشتاذ الذي مل ي� �شماتة من اإح̀`````راج الأ

م̀`````ن �شما´ اإجابت¬, فقال: نعم يا كبéي, قال 

أ�شتاذ ‚لب التÍ ون†شع¬ يف القن Kم  كبéي: ا

‚لب البي†س نرتب¬ فوق¬, Kم ‚لب الدجاجة 

نقعده̀`````ا على البي†س فتفق�س زجاجاk, وفقع 



rG nP rƒoH ∫Énãr p“ oºr« pe rônJ

2162011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

اجلميع Ãا فيهم املفت�س بال†شح∂, فدمعت 

�شتاذ ق̀`````ادراk على �شبط  عينا√, ومل يع̀`````د الأ

ال�ش̀`````ف اإل بعد تدخل املفت�س الذي قام من 

أن¬  كر�شي¬ طالباk من الط̀`````الب الهدوء, غري ا

أنف¬,  أ�شالت ا مل ي�شم̀`````د فاغت�شبت¬ قهقه̀`````ة ا

فخéل وخرج م̀`````ن ال�شف, اأما كبéي فقفز 

�شتاذ �شياأكل¬  ن̀`````¬ اأدر∑ اأن الأ من ال�شبا∑? لأ

م̀`````ن دون ملí, ومن يومه̀`````ا مل يعد كبéي اإىل 

ن هدف¬  املدر�ش̀`````ة, ومل ي�شتق̀`````رq يف عم̀`````ل? لأ

الوحيد يف احلياة اأن يعمل عمالk في¬ كر�شي 

اأحمر, ول مانع اأن يكون مفت�شاk لو على زبالة 

احل̀`````ارة وتل∂ فكرة خرق̀`````ت ذهن¬ املتخ�شب 

كم�شم̀`````ار من ذهب, نعم مل̀`````اذا ل يقوم بهذا 

العم̀`````ل: اأن يéل�س جان̀`````ب احلاوية ويتفقد 

الزبال̀`````ة القادمة اإليها اإن كانت مغلفة بكي�س 

أ�شود حمكم, Kم تو�شع برفق داخل احلاوية,  ا

وبذل̀`````∂ يحمي حارت̀`````¬ ال�شعبي̀`````ة من تلوث 

 ñم ا�شتعان بر�شو`````̀K ,امل�شاألة n∂`````̀ nب nة. حÄالبي

اأم¬ لرغبات̀`````¬ التي ذهبت فع̀`````الk اإىل اأخيها 

رئي�̀`````س جلنة احلي, وم̀`````ا اإن ا�شتقبلها حتى 

اأجه�شت بالبكاء قائلة: اهلل يرحم∂ يا اأمي, 

 ,kقا�رشا kا�شرتحت بقرب∑, وتركتني �شلعا pأنت ا

راحت الكالب تاأكلني, حاول اأخوها تطييب 

خاطرها: م̀`````اذا بيدنا يا اأختي ماذا تريدين 

اطلبي, تريدين الباب اخلعي¬ وخذي¬, واهلل 

ي̀`````ا حنون يرخ�س ل∂ الغا›, ردت مقاطعة: 
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لي�س لدي اإل ه̀`````ذا الولد وهو بال تعليم ول 

أين ناأكل? باءت  عمل, طيب اأذهب اأ�شحذ من ا

كل حماولت اأخيه̀`````ا يف ح†شها على ال�شرب 

باÿيبة, قالت: احلل بيدي∂, �شاأل. كيف? اإن 

كان بيدي ~وحق تربة املرحومة- تاأخذين¬, 

وهذ√ �شواربي, حدKت¬ اأخت¬ عن م�رشو´ ابنها, 

أن¬ رهن  أن¬ وقع بالفï, وامل�شكلة ا هو ع̀`````ر± ا

�شاربي¬, فكر قليالk, وبلع املقلب �شوكاk, وقال: 

بل̀`````ى هي فكرة Áكن تنفيذها, جمع اأع†شاء 

‹ل�س احلي عل̀`````ى غداء فاخر, حدKهم عن 

 Æول كبري وعد√ بالتفرDزيارت̀`````¬ املزعومة مل�شو

لأحالم¬ واأحالم من يح̀`````ب فور فراغ¬ من 

Kالث ق†شايا �شاخنة, هي: ترميم متثال بوذا 

مريكان من  يف اأفغان�شتان مزامنة مع رف�س الأ

ربوعها الطاهرة, وحمو اأمية ال�شي�شان Ãتة 

اÿارطة فهم �شم بك̀`````م باجلغرافية, وحمو 

أمي̀`````ة ال�شوماليني بالواوا, واأرد±: يا �شباب  ا

أريدك̀`````م اأن تتفاءلوا..امل�شتقب̀`````ل لن̀`````ا, وهذا  ا

( اإن مل اأعين∂ يف من�شب  q±أبا)الر �شاربي يا ا

ألي�س  يéعل∂ ت�شد احلارة ب�شيارات الدولة, ا

عيب̀`````اk اأنت ق̀`````د ع�رشة, واهلل ل̀`````و تكن –لق 

�شاربي∂ لكنت قد متثال بوذا ون�شف, واهلل 

�شاأطلب من �شاحبي اأن يفر�س على كل بائعي 

الكات̀`````و األ ي�شنعو√ ب�شكر كي تاأكل ما تريد, 

 ìحالم �شو± اأخلي∂ ترد اأما اأنت يا م�شبع الأ

من ال�شباì اإىل امل�شاء يف اإذاعة لندن, حينها 

غاين التي –ب  من حق∂ بثq ما ت�شاء من الأ

يف برنامè ما يطلب¬ امل�شتمعون, وÁكن∂ اأن 

أ�شماء اأهل )احلولة( يف اإهداءات  تذك̀`````ر كل ا

اأغنية )�شلمى بنت اجلريان(, كما Áكن∂ اأن 

أبا الفل�شفة غي¶اk ف̀`````ال تبث اأغنيت¬  مت̀`````وqت ا

ط  qاملف†شل̀`````ة )دقي دقي يا ربابة( حتى لو و�ش

 íل∂ اأفالطون, اأما اأنت يا )�شم�شوم(, �شحي

 kرا qاأن∂ قد ال�شم�شمة واأ�شلع لكن∂ بقيت مطه

اأربعني عاماk, طهرتنا وطهرت اأولدنا, برب∂ 

ألي�̀`````س حرام̀`````اk بع̀`````د كل ه̀`````ذ√ الت†شحيات  ا

األ يقبل̀`````وا ع†شويت∂ يف نقاب̀`````ة مل∂ جمال 

الت�شف̀`````ري واأنت اأب عن ج̀`````د ك�شا�س حمام, 

 kقافياK kشدقني نكاية به̀`````م �شاأعين∂ ملحقا�

للمطهري̀`````ن يف نيوزلن̀`````دا, وتابع خال كبéي 

نف̀`````ï اأحالم اأ�شحاب¬ بع̀`````د اأن نفï بطونهم, 

ودار, ول̀`````فq حت̀`````ى دوqخهم Ãزاي̀`````ا توXيف 

مفت�̀`````س الزبالة, وما اإن اأخذ موافقتهم حتى 

ذهب اإىل اأخت¬ حاورها وابنها ب†رشورة اإتقان 

هذ√ الوXيف̀`````ة لكي ل يخزي¬ اأمام اأ�شحاب¬, 

أراد اÿال اأن  نرب كبéي يا خ̀`````ال › �رشط, ا

أ�شنان¬ غي¶̀`````اk وت�شرتط, طيب ما هو:  ياأكل ا

قال كبéي: اأريد كر�شي̀`````اk اأحمر, و”q كبéي 

أراد, اأخذ الكر�ش̀`````ي اإىل جانب احلاوية  م̀`````ا ا

Kبqت¬ هن̀`````ا∑, وراì يراقب من يéلب الزبالة 

اإليها ‡لياk �رشوط¬, ل ت†شعوا الزبالة باأكيا�س 

أت̀`````ي بالزبالة  ن يا nمهرتئة, بعر�ش̀`````ي �شاأرد م
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أ�شود, ل �شاأرميها بخلقت¬, وقبل  بكي�̀`````س غري ا

�شتاذ ديكان يحمل  اأن ينت�شف النهار جاء الأ

زبالت̀`````¬ بكي�س �شفا±, ملح̀`````¬, تاأمل¬ مازالت 

أ�ش¬ ب�شلة مق�رشة مثبتة اأفقياk على ج�شم¬  را

الذي ي�شب¬ جوزة الهند, ردد يف نف�ش¬ جÄت! 

أ�شتاذ يا غبي, مفت�س  أي†شاk, يا ا وكي�س �شفا± ا

ف∂, فكيف Ãفت�س مثلي, يا  qال�شف كان يرج

ت  qآ√ كم ك�رش كلبان الكلب �شيعت م�شتقبلي, ا

من الع�شي على هاتني اليدين يا بن احلرام, 

أKار  أ�شتاذ! وحني و�ش̀`````ل, ا واهلل وقع̀`````ت ي̀`````ا ا

�شخريت¬ من¶ر كبéي لفاk رجالk على رجل, 

فقال: وكر�شي اأحمر يا غبي, ‡ا حر∑ كل 

ذئاب احلقد يف نف�س كبéي, العمى, بدل اأن 

يرجف ي�شخر مني, وبال �شعور خطف الكي�س 

أمل اأقل يا كلبان  �شتاذ �شارخاk: ا ورما√ بوج¬ الأ

أ�شود �شاأقذفها  ن ل يغلqف الزبالة بكي�̀`````س ا nم

�شتاذ ومن دون اأن يعي رف�س  بوجه¬, ُجنs الأ

كبéي Ãنطقة موDمل̀`````ة, ف�شقط اأر�شاk, ترك¬, 

وم�شى, م̀`````ا لبث كبé̀`````ي اأن ا�شتéمع قوت¬, 

�شتاذ وباغت¬  حمل الكر�شي ورك†̀`````س وراء الأ

أ�ش̀`````¬ اأطاحت ب¬ على الزفت,  ب†رشبة على را

أ�ش¬, ح†̀`````رش �شكان احلي,  فدوi ارتط̀`````ام را

�شت̀`````اذ الذي ما لب̀`````ث اأن مات,  أ�شعف̀`````وا الأ ا

واقتادت ال�رشطة كبéي, وحكى › �شديقي 

ال̀`````ذي مازال يحل̀`````م اأن يخل�̀`````س }كاز اأيوب 

أن¬  ال�شدي̀`````قz ليحل حمل¬ يف اإذاع̀`````ة لندن, ا

عدام,  ح̀`````ني حكمت املحكمة على كبéي بالإ

أنا  قال كبéي للقا�ش̀`````ي: �شيدي وتربة �شتي ا

م¶ل̀`````وم, �شيدي طيب اأقبل ال¶لم لكن �رشط 

اأن يك̀`````ون الكر�شي اأحمر, بينم̀`````ا كانت اأم¬ 

أمل تقل ›:  مت�ش∂ اأخاها من رقبت¬ وت�رشñ: ا

اإن �شاحب̀`````∂ امل�شوDول يف̀`````∂ امل�شنوق, وكان 

اÿال دامعاk يقول لها: واهلل يا اأختي مل ينت¬ 

بع̀`````د من �شغل̀`````¬, لو تاأخروا �شه̀`````راk يف نطق 

احلكم ÿل�س من متثال بوذا, اأولد احلرام 

يف اأفغان�شت̀`````ان غ�شو√, فمنهم من يقول: كان 

ن يقول: هو  nمتث̀`````ال بوذا ب�شوارب, ومنه̀`````م م

م̀`````ن دون �شوارب, وهو حائ̀`````ر ل يéروD على 

هلية  ت�رش± قد يوDدي اإىل اإ�شعال احلرب الأ

يف اأفغان�شت̀`````ان, يا اأخت̀`````ي امل�شوDولية �شعبة, 

ن ي�شوqد تاريخ¬, واهلل ما حلو 
ه̀`````ل ير�شي∂ اأ

بحقنا اأن نكون �شب̀`````ب الفتنة, يا اأختي هذ√ 

�ش̀`````وارب بوذا ما هي لعب̀`````ة, واهلل التاريï ل 

يرحم, اأما قلُت ل∂: ل ت�شمي¬ )كبéي(, قلت 

›: ان¶̀`````ر اإلي¬ األ ي�شب̀`````¬ الكبéي, حوطت¬ 

بالنب̀`````ي, لعل¬ عندما يكرب يغر± لنا من هذ√ 

ول مرة يف  الدني̀`````ا, ن¶̀`````رت اإلي¬ اأخت̀`````¬, ولأ

¬ املرحومة وتاريï �شاحب¬  qم
أ عمرها �شتمت ا

ب�شوارب وبال �شوارب.

¥µ
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كÌ ا�شتعمال م�شطلí احلوار وم�شتقات¬, من –اور وحماورات ومتحاورين 

واأحار وا�شتحار..اإلï. وقد اختلطت مقا�شد عديدة يف �شياق هذا ال�شتعمال. 

 kم�شددة على العقل منطلقا Ëن ا�شتهرت )حم̀`````اورات اأفالطون( منذ القدÄول

ومنطقاk وقاعدة وعماداk للحوار و�شبيالk اإىل احلكمة, فاإن احلرية التي يت�شبب 

به̀`````ا تباين معاين ومقا�شد هذا امل�شطلí تتب̀`````دد عندما ‰يز يف ما ورد من 

آيات القراآن الكرË بني الرجو´ )حار, يحور, حوراk( يف قول¬  تل̀`````∂ املعاين يف ا

.≥HÉ°S …Qƒ°S »°SÉeƒ∏HOh åMÉHh ÖjOCG

.…ôØµdG »∏Y ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò
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z, وبني املعنى  nQƒ``` oë nj ø``` sd ¿nCG sø``` nX o¬ sf pEG{ :تع̀`````اىلz nQƒ``` oë nj ø``` sd ¿nCG sø``` nX o¬ sf pEG{ :تع̀`````اىلz nQƒ``` oë nj ø``` sd ¿nCG sø``` nX o¬ sf pEG{

 o™ nª r°ù nj o ŝ G nh{ :فائق ال�شيو´ كما يف قول¬ تعلى

 p¬ pÑ pMÉ n°ü pd n∫É n≤ na{ :ويف قول¬ تعاىل , p¬ pÑ pMÉ n°ü pd n∫É n≤ na{ :ويف قول¬ تعاىل , p¬ pÑ pMÉ n°ü pd n∫É n≤ na{ zÉ``` nª oc nQ ohÉ n n–

z. وي¶هر هذا التمييز يف قول  o√ oQ phÉ``` në oj nƒ``` og nh

أ�شا�س البالغ̀`````ة, دار التحرير,  الزfl�رشي )ا

كتاب ال�شعب, 1960, �س205( اأن }حاورت¬: 

 
q
راجعت̀`````¬ الكالم, ويقال كلqمت̀`````¬ فما رد علي

 .z...اأي ما رجع :kحم̀`````ور√, وما اأحار جواب̀`````ا

كذل̀`````∂ ي¶هر التمييز يف تبي̀`````ان ابن من¶ور 

يف ل�شان العرب )طبعة القاهرة, 1981, ج2, 

�̀`````س1042-1043( اأن }احلور: الرجو´ عن 

ال�ش̀`````يء واإىل ال�شيء, والتح̀`````اور: التéاوب, 

وا�شتحار√: اأي ا�شتنطق¬, واملحاورة: مراجعة 

املنط̀`````ق والكالم يف املخاطب̀`````ةz. كما يéدر 

أو النقا�س,  التميي̀`````ز بني احلوار واملناق�ش̀`````ة ا

فاملناق�ش̀`````ة اأ�شالk -وفق̀`````اk لل�شحاì يف اللغة 

والعلوم )دار احل†شارة, بريوت, املéلد الثاين, 

�س 601(- هي ال�شتق�شاء يف احل�شاب, ويف 

 .zاحلديث: }من نوق�̀`````س يف احل�شاب ُعذب

أي†شاk ب̀`````ني احلوار واجلدل,  يé̀`````در التمييز ا

فاجلدل هو }الل̀`````دد يف املخا�شمة واملنازعة 

وامل̀`````راء والكربz, في¬ يéه̀`````د كل من طرفي¬ 

على قه̀`````ر خ�شم¬ وت�شفي̀`````¬ مناف�ش¬, بينما 

هواء,  Á†شي احل̀`````وار ليناk متéرداk م̀`````ن الأ

 kل�شاfl ,ة واملنطق والعق̀`````ل`````̀éاحل kمعتمدا

أو النتيéة  يف ابتغاء التو�ش̀`````ل اإىل احلقيقة ا

يéابي̀`````ة, ينطلق م̀`````ن البدهيات, ويح†س  الإ

عل̀`````ى التفكر والتدبر والتع̀`````ا® والعتبار. 

ولذل∂ قد يكون طرف̀`````ا احلوار املرء وذات¬, 

أو فرداk وجماعة ,اأو جماعة  أو ف̀`````رداk واآخر, ا ا

وجماعة, اأو ‹تمعاk واآخر.. اإلï. ت¶هر ذروة 

احلكمة لبن̀`````ي الب�رش يف حوار اهلل عز وجل 

أنبيائ¬, ومع  مع �شائر flلوقات̀`````¬: حوار√ مع ا

مالئكت̀`````¬, ومع املوDمنني, وم̀`````ع اأهل الكتاب, 

وم̀`````ع الكافري̀`````ن, ومع ال�شياط̀`````ني وكبريهم 

حي̀`````اء غري العاقل̀`````ة, ومع  اإبلي�̀`````س, وم̀`````ع الأ

 .ïاجلماد.. اإل

يندر اأن يعرت± اأحد باأن¬ عدو للحوار اأو 

أ التحاور. لكن التطبيق العملي  راف†س ملب̀`````دا

أو الكتفاء  ي¶هر ك̀`````م اأدi تزييف احل̀`````وار ا

Ã¶اه̀`````ر√ اإىل اختالل العالق̀`````ات يف عاملنا 

عل̀`````ى كل �شعي̀`````د, وخا�ش̀`````ة يف عاملنا الذي 

كان ي�شم̀`````ى Kالثاk. لق̀`````د ا�شت�رشi مثالk توهم 

أو احتكار احلقيقة وال�شواب  متايز فطري ا

أ�ش�ش¬. ا�شت�شهلت  Ãا ين�شف غاية احل̀`````وار وا

قوi وجماعات flتلفة زعم حق مطلق لها, 

أنها  عي Ãوجبها ا qأ�شانيد مزيفة تد وافتعلت ا

متل∂ نا�شية احلقيقة املطلقة, وت�شوÆq لنف�شها 

بناء على هذا التوهم اعتماد البط�س والقمع 

رهاب والت�شفي̀`````ة اجل�شدية يف التعامل  والإ

مع املعار�شني اأو ذوي الراأي املخالف, معتربة 

 kاqأو �رش أو متاآمرين ا اإياهم �شالني اأو م†شلuلني ا

مطلقا! 
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̀`````ر  qاملدم احل̀`````وار  }ه̀`````ذا 

وقيم̀`````¬  املéتم̀`````ع  لثواب̀`````ت 

امل�شرتك̀`````ة وعقل̀`````¬ اجلمع̀`````ي 

يحمل بذور ال�شقوط للéميع, 

ففي خ†ش̀`````م ال�رشا´ الدامي 

يتم تغيي̀`````ب النهاية التي من 

ال�رشا´,  ه̀`````ذا  يقوم  اأجله̀`````ا 

اإىل  الو�شيلة  ه̀`````ذ√  وتتح̀`````ول 

غاية بح̀`````د ذاته̀`````ا. وعندما 

تكون هذ√ الو�شيلة هي القتل 

والتدم̀`````ري ف̀`````اإن املéتمع كل¬ 

في¬   iوتت�ش̀`````او عقل̀`````¬  يفقد 

العقل  Á̀`````ان,  والإ الهرطق̀`````ة 

واÿراف̀`````ة, ال�شحر واملعرفة. 

يديولوجيا اإىل  وتتحول في¬ الأ

أو.. انتحار)!(.  م�رشو´ قت̀`````ل ا

اأن نكتفي  ولي�س من املفارقة 

بثالKة ح̀`````روب فق̀`````ط ملواجه̀`````ة )املوDامرة( 

ال�شهيونية على مدi ما يقارب ن�شف قرن 

ن(, بينما يف  )اأكÌ من قرن عملياk حت̀`````ى الآ

املواجهة مع )الداخل( فاإن حروبنا ل تتوقف, 

وه̀`````ي ل ت�شتخدم الكلمة بل الر�شا�شة التي 

ت†شن بها عل̀`````ى )املوDمرة الكربi(..z )�شوقي 

مريكي يت�شدi ل�شقراط  رافع, اأفالطون الأ

الربيط̀`````اين, العربي, الكوي̀`````ت, العدد 418, 

أيلول 1993, �س73(.  ا

اإن ل̀`````دi النا�س غالب̀`````اk مفاهيم flتلفة 

ج̀`````داk ملدل̀`````ولت كث̀`````ري م̀`````ن امل�شطلحات, 

وبالتا› فنق�س و�شوì املفاهيم التي يéري 

ال�شت�شه̀`````اد بها يوDدي اإىل الت�شوي�س بدلk من 

احلوار احلقيقي. كما ت�شتد �شعوبة ال�شعي 

اإىل حوار متوازن يف X̀`````ل ال†شحالة املريعة 

وال�شطحي̀`````ة ال�شمéة والعن�رشي̀`````ة ال�شافرة 

لطغي̀`````ان هيمن̀`````ة اأمريكي̀`````ة مت�شهينة بديلة 

للهيمن̀`````ة ال�شتعماري̀`````ة ال�شابق̀`````ة, م�شممة 

على اجتثاث اجل̀`````ذور احل†شارية والقيمية 
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· عموماk, ومرك̀`````زة بحكم  والفكري̀`````ة ل̀`````الأ

تاريخية  ال�شهيوني̀`````ة وعوام̀`````ل  حموريته̀`````ا 

وعقدية واقت�شادي̀`````ة وجيوا�شرتاتيéية على 

أمتن̀`````ا بالذات, ودفعها اإىل  مزيد من تفتيت ا

التال�ش̀`````ي, ل عل̀`````ى �شعيد الفع̀`````ل والتاأKري 

فح�شب, واإ‰ا عل̀`````ى �شعيد النتماء ووجود 

أي†شاk. وقد  الكيان الجتماع̀`````ي واحل†شاري ا

زاد م̀`````ن اإ�شكالية ت�ش̀`````ادم املفاهيم وتالطم 

عالم الراهن للوقائع  امل�شطلحات تفتيت الإ

ح̀`````داث والتط̀`````ورات, اإذ راì يغرقنا يف  والأ

كم هائل من ه̀`````ذا الفتات, كما تعاXم دور√ 

يف تكييف ال�شل̀`````و∑ وت�شكيل امل�شاعر واإKارة 

احلق̀`````د والكراهي̀`````ة والذع̀`````ر والرغبة يف 

ن�شان  النتقام والث̀`````اأر. وت†شاءلت اإن�شانية الإ

لكرتون  لة والإ م̀`````ع ا�شتداد طغيان امل̀`````ال والآ

وروì الذئ̀`````ب... ك̀`````م ه̀`````و مرع̀`````ب ت̀`````زاوج 

بداع̀`````ات  والإ والكت�شاف̀`````ات  الخرتاع̀`````ات 

الع¶يمة املتالحقة مع ا�شت�رشاء عبادة عéل 

ذهب̀`````ي وتاأل¬ flلوق وا�شتب̀`````داد روì الذئب 

الت̀`````ي قال بها توما�س هوب̀`````ز, اأكÌ املفكرين 

أK̀`````رياk يف التاأ�شي�س الن¶ري لفل�شفة واأفكار  تا

نكلو�شك�ش̀`````ون املهيمن̀`````ني عل̀`````ى الوليات  الأ

ن�شان  مريكية, والذي اعترب اأن الإ املتحدة الأ

ن�شان, جنباk اإىل جنب مع مقولت¬ عن  ذئب لالإ

حاج̀`````ة العامل اإىل �شيد اأعلى حدد√ بالوليات 

املتحدة, موD�ش�شاk لعالقة اأمة �شيدة واأ· من 

العبيد!  

لق̀`````د طغت مفاعي̀`````ل K̀`````ورة الت�شالت 

الكونية اليوم, لكن هذ√ الثورة مل تنتÃ èعايري 

آلية  ن�ش̀`````اين واإ‰ا وفق ا التفاعل الثقايف والإ

أننا يف حميط هائè تتالطم  التالطم, كما لو ا

خر اإل  اأمواج̀`````¬, ل ي�شتطيع اأحد اأن يرi الآ

 iم̀`````ن خالل رغبت¬ يف البقاء الذاتي, كما راأ

املفكر ال�شوي�رشي املع̀`````رو± جان زيغلر, يف 

واقع غري م�شبوق من في†شان اإعالمي يتéدد 

طوفاناk يومياk من �ش̀`````ور ومعلومات واأخبار, 

ي�شعب عل̀`````ى املتلقي التوافق مع �رشعة هذا 

الدفق وقوت¬ ما مل يح�شل على اأكÌ ما Áكن 

باأقل جهد ‡كن واأق�رش وقت ‡كن. 

 kلهي وا�شحا ر�شاد الإ يف املقاب̀`````ل, جاء الإ

أ�شل̀`````وب الدع̀`````وة  لنبين̀`````ا العربي)�̀`````س( يف ا

والتعامل: 

 á```¶YƒŸGh á```ªµ◊ÉH ∂```HQ π```«Ñ°S ¤EG ´OG{

zø```°ùMCG »```g »```àdÉH º```¡dOÉLh á```æ°ù◊G. هذا 

 o™ ra nO n’ rƒ nd nh{ :در�̀`````س يتكامل مع قول¬ عز وجل

 z.. o¢V rQ nC’G pä nó``` n°ù nØ sd m¢† r© nÑ pH rº o¡ n°† r© nH n¢```SÉ sædG p
q̂ G

)البقرة251(. 

اإن الدفع, وما ينéم عن¬ من تدافع, �رشا´ 

 ش� iشكال ي�شكل اإحد� متعدد الو�شائل والأ

أ ال�رشا´  ن�ش̀`````ان. يبدا اÿل̀`````ق وخ�شائ�س الإ

ن�ش̀`````ان عندما يحتار قبل اأن يقرر  يف ذات الإ

أن�شب اÿيارات, ويفكر ويناق�س نف�ش¬ قبل اأن  ا

مر مل�شلحة اأحد البدائل املتاحة يف  يح�شم الأ
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اأمور√ و�شلوك¬ وم�شاحل¬ وعالقات¬ ,وعندما 

 kاÄد√ خاطéيرد´ نف�ش¬ عن ت�رش± اأو قول ي

أو �شيÄاk اأو خطراÁ .kتد ال�رشا´ متéاوزاk نف�س  ا

فكار  الف̀`````رد اإىل عالقات¬ بالغ̀`````ري, فتكون الأ

راء والروiD �شاحة هذا ال�رشا´, والعقول  والآ

قادت̀`````¬, والكلمات اأدوات¬. هنا يكون ال�رشا´ 

راء حواراk. فاإذا ا�شتنفد احلوار  فكار والآ بالأ

طاقت¬ وفر�شت¬, تتدخل الع†شالت وال�شيو± 

والع�شي والر�شا�س وال�شواريï, اأي تتدخل 

 kرغام و�شلط̀`````ة الق�رش, ردعا قوi القمع والإ

فكار والعقول  وعمالk. اإن انح�شار ح̀`````وار الأ

والكلم̀`````ات موD�رش وا�ش̀`````í على تخلف طريف 

أو اأحدهم̀`````ا, اأو على بغي  احل̀`````وار, كليهما ا

من ي�̀`````رش على طغي̀`````ان ح̀`````وار بالع†شالت 

والر�شا�س, وهذا اأق�رش �شبيل اإىل اÿراب, 

أو  �ش̀`````واء على �شعي̀`````د الف̀`````رد اأو اجلماعة ا

م̀`````ة. هنا يحكمنا توجي¬ اإلهي  أو الأ املéتمع ا

 :kل يحتمل التبا�شا

 pô re nCG n¤ pEG nA»``` pØ nJ ≈``` sà nM » p̈ rÑ nJ »``` pà sdG Gƒ``` o∏ pJÉ n≤ na{

 .z p
ŝ G

 احل̀`````وار �شم̀`````ة اإن�شانية اأ�شيل̀`````ة دائمة, 

وعملية فكرية و�̀`````رشورة فردية و‹تمعية. 

ن�شان  أبرز �شمات الإ والقدرة على التفكري من ا

أولÄ∂ الذين  املوKDر يف التاريï, والفكر يخ�س ا

يعربون عن احلي̀`````اة بحركية, فاحلياة حركة 

تقدم وتط̀`````ور دائمني يف م†شمار احل†شارة. 

�رش ,بل تتوق  ف̀`````كار ل –تمل Xالم الأ اإن الأ

 .kأي†شا اإىل ف†شاء التفاعل والتكامل وال�رشا´ ا

كل ه̀`````ذا يفر�س احل̀`````وار. كل بن̀`````ي الب�رش 

فراد  يفك̀`````رون, وكل الأ· تفكر, ولكن ل الأ

يت�ش̀`````اوون ول الأ· تت�شاوi يف التفكري. اإن 

التحدي احل†شاري الرئي�س الذي تواجه¬ اأي 

اأمة هو عملية نقد الذات, اأي احلوار الذاتي 

�شلí وتقدما  و�رشا´ ال̀`````ذات, �شعي̀`````اk اإىل الأ

ف†ش̀`````ل. اإما اأن ي�ش̀`````ري هذا التحدي  نحو الأ

رقى فيكون عالمة اإيéابية, ويé�شد  نحو الأ

أو  حالة جمعية ي�شوده̀`````ا تناف�س ودي بناء, ا

يفتقر اإىل التكاتف ويé�شد التفك∂ والتناف�س 

العدائي داخليا اإىل جانب خو�س ال�رشا´ مع 

أ�شد ما نكون حاجة  العدو اÿارجي. ولكننا ا

حل̀`````وار دائم متéدد مع ال̀`````ذات, �شواء تل∂ 

الذات الفردية اأو اجلمعية, مراجعة ملواقفها 

لعالقاتها   kوت�شحيح̀`````ا دائه̀`````ا  لأ  kوت�شويب̀`````ا

أنقلها عن  وتعامله̀`````ا. –†رشين هنا فك̀`````رة ا

نكليزي, تقول: راقب اأفكار∑ التي  ن�شها الإ

�شو± ت�شبí كلمات̀`````∂, وراقب كلمات∂ التي 

 íاأفعال∂ التي �ش̀`````و± ت�شب í`````̀ش̀`````و± ت�شب�

عادت̀`````∂, وراقب عادت∂ الت̀`````ي �شو± ت�شكل 

�شخ�شيت̀`````∂, وراقب �شخ�شيت̀`````∂ فهي التي 

–دد م�شري∑. 

وت¶̀`````ل Kقاف̀`````ة احل̀`````وار وامل�شارك̀`````ة يف 

ن�شان من طغيان  ال�شميم من وعي يحرر الإ
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غري̀`````زة التمل∂. فه̀`````ي تتيí ل̀`````¬ العرتا± 

خر حتى ل̀`````و كان flتلفاk. لذل∂ ل ‚د  بالآ

تف�شرياk ل�شل̀`````و∑ راف†س احل̀`````وار بالكلمات 

 kة, فرداéة باحل`````̀éف̀`````كار ومقارعة احل والأ

أن¬ فاقد  كان اأو جماع̀`````ة اأو ‹تمع̀`````اk, �شوi ا

الثق̀`````ة بنف�ش̀`````¬ وÃوقف̀`````¬, اأو مغت�شب حق 

أن¬ مه̀`````زوم ل حمالة اإن �شاد  يكابر م̀`````دركاk ا

املنطق و–كم̀`````ت العدالة, فيلéاأ اإىل القمع 

 kت�شبثا kلماX بالع†شالت والر�شا�س والت�شلط

 .kخر عدوانا Ãا اغت�شب¬ من حق الآ

أ�شا�س بنائها  ولÄن كان احلوار مع الذات ا

أدائه̀`````ا, فاحلوار مع  وتطويره̀`````ا وت�شويب ا

مثل حل̀`````ل اإ�شكالية  خ̀`````ر هو الطري̀`````ق الأ الآ

فكار وت�شادمه̀`````ا, فعرب√ ي�شتطيع  ت†ش̀`````اد الأ

خرين,  املرء اأن يو�شل اأفكار√ ومعتقدات¬ لالآ

خر  قنا´ والتفاه̀`````م واحرتام الذات والآ وبالإ

يتم اعرتا± متبادل اإن توفر التéرد والعدل. 

أو�شع من جماعات  ين�شحب هذا على دوائر ا

و‹تمع̀`````ات واأ·. واإذا انقطع احلوار تربز 

التقاطعات الب�رشية حقيقة ترتهنها النفو�س 

ال†شيقة, وو�شيلة تفر�س عربها حالة �شدام 

خرين. اإن  وتثب̀`````ت ت�شلطها وطغيانها على الآ

ن�شان يف Xل نامو�س Kابت جعل  م�شوDولية الإ

 kمالزما kالتدافع والتناف�س وال�̀`````رشا´ �شلوكا

للب�رش هو ال�شعي اإىل تن¶يم الختال± وŒنب 

ال�رشا´ ال�شاخن والتدافع العنيف وو�شائلهما 

املدم̀`````رة, ليبق̀`````ى التقدم العلم̀`````ي واملعريف 

�شبيالk للعم̀`````ران والتفاهم والتنمية امل�شرتكة 

والتعاون للخري, ل للحرب والتدمري. 

خر ي�شرتط  لك̀`````ن ‚اì اأي حوار م̀`````ع الآ

التع̀`````ر± اأولk اإىل حقيق̀`````ة ذواتن̀`````ا واأحوالنا 

بدق̀`````ة, مثلما يحت̀`````اج اإىل الوع̀`````ي ب�رشوط 

احل̀`````وار املéدي حتى ل يك̀`````ون ‹رد حوار 

طر�شان, اأو حواراk ل طائل من¬.

اإن ن¶رة اإىل جذور ما يف راهننا العربي 

من ت�شتت ووهن وبوD�̀`````س وتخلف وانهيارات 

وهزائم تقودن̀`````ا اإىل اإدرا∑ واحد من اأخطر 

أبعد  أمل بنا م̀`````ن اأمرا�س: ذل∂ هو ما قد ا ما ا

ج̀`````داد عن ال�شمو ال̀`````ذي كان يف ال�شوDال  الأ

ال�شتن̀`````كاري للخليف̀`````ة عمر ب̀`````ن اÿطاب: 

}متى ا�شتعبد” النا�س وقد ولدتهم اأمهاتهم 

اأحراراzk و�ش̀`````ولk اإىل ذل خنو´ من خاطبهم 

أبي̀`````¬ يف جامع دم�ش̀`````ق الكبري بعد  زياد بن ا

�شن̀`````وات قليلة قائالk: }البيع̀`````ة ملعاوية, ومن 

 !zبعد√ لولد√ يزيد, وهذا ال�شيف ملن ل يبايع

منذ ذل̀`````∂ احلني توالد ذل̀`````∂ ال�شيف فينا, 

مورK̀`````اk اÿن̀`````و´ واجلÍ والنف̀`````اق ل�شاحب 

ال�شلط̀`````ان وال�شتقالة من احل̀`````ق يف الراأي 

احلر والقرار امل�شوDول وامل�شاركة الفاعلة, بل 

و–لالk من النتم̀`````اء, جيالk يف اKر جيل, اإل 

من رحم ربي. 
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أو الرمز,  حتى جلوء بع†شنا اإىل التحايل ا

كما فعل اجلاحß مثالk عندما خ�شي القمع 

والعق̀`````اب ال¶̀`````امل وبط�س ال�شلط̀`````ان فاأنطق 

ألف¬ اإىل يائ¬,  احليوانات يف حوار ب�رشي من ا

اإ‰̀`````ا ي�شكل اإدانة للذات, فاأي اأمة ل تنه†س 

ول تبنى ول تتق̀`````دم ما مل تتنف�س بحرية, ما 

 t≥ n r◊G pπ``` ob nh{ :الق عز وج̀`````ل قد قالÿدام ا

 ,z rô oØ rµ n« r∏ na AÉ n°T ø ne nh ø pe rDƒ o« r∏ na AÉ``` n°T ø nª na rº oµ uH sQ ø``` pe

Áان  مو�شح̀`````اk تبع̀`````ات كل من خي̀`````اري الإ

 :kوالكف̀`````ر, ب̀`````ل وخاطب نبي¬ حمم̀`````د حمذرا

 ,z nÚ pæ pe rDƒ oe Gƒ``` ofƒ oµ nj ≈``` sà nM n¢```SÉ sædG o√ pô``` rµ oJ nâ```f nCÉ na nCG{

 , lô uc nò oe nâ```f nCG É n s‰ pEG rô``` uc nò na{ :¬ونبه̀`````¬ كذل∂ بقول

z, كيف ل�شاحب القوة  mô``` p£ r« n°ü o pÃ º p¡ r« n∏ nY nâ``` r°ù sd

أو ال�شلط̀`````ان العابر اإرغام  املادي̀`````ة البائ�شة ا

خر, ف̀`````رداk اأو جماعة اأو ‹تمعاk, بالق�رش  الآ

قنا´ ع̀`````رب احلوار والنقا�س,  والقهر بدل الإ

م¬ خالق¬ اإذ قال:  qاعت̀`````داء على حرية من كر

 .z nΩ nOBG » pæ nH É næ re sô nc ró n≤ nd nh{

هنا يربز اإ�شكال ملlí فيما يخ�س احلوار 

 kخر باغيا خ̀`````ر عندما يكون ه̀`````ذا الآ مع الآ

الق̀`````وة املادية  معتدي̀`````اk ي�شتخ̀`````دم و�شائ̀`````ل 

خري̀`````ن وقمعهم. نحن  لغت�ش̀`````اب حقوق الآ

من القائلني مثالk ب†̀`````رشورة التكافوD الن�شبي 

خ̀`````ر البعيد,  أو ندي̀`````ة يف احل̀`````وار م̀`````ع الآ ا

أو اعرتا± متبادل  يوفرها احرتام متب̀`````ادل, ا

ق̀`````ل. فال جدوi من ح̀`````وار حمكوم  على الأ

 kوداعيا kعل اأح̀`````د طرفي¬ طاغي̀`````اéبخل̀`````ل ي

أو اإىل اإق�شاء  خ̀`````ر بقنا´ ما, ا اإىل ا�شتعباد الآ

خر, بل اإلغائ¬. هنا∑ من يختلف مع هذ√  الآ

الن¶رة, فريi اأن اأهمية احلوار لذات¬ بغ†س 

الن¶̀`````ر عن اأي ق†شايا اأخرi معوقة للحوار, 

أو الندية. يرi بع†س  ومنها ق†شي̀`````ة التكافوD ا

اأ�شح̀`````اب هذ√ الن¶رة التبا�ش̀`````اk يعتقدون اأن 

flالفيهم واقع̀`````ون في¬ بخلطهم بني �رشوط 

احلوار و�رشوط التفاو�س. تختلف احتياجات 

احلوار طبعاk عن احتياجات التفاو�س. نعم, 

فالتفاو�س يحتاج اإىل الندية والتوازن, بينما 

ل يحت̀`````اج احلوار يف اأحي̀`````ان كثرية اإىل ندية 

أو تكاف̀`````وD براأي ه̀`````وDلء. Áكن خو�س نقا�س  ا

مع اأ�شحاب ه̀`````ذا الراأي, دون الوقو± عند 

التغريبي̀`````ني املبهوري̀`````ن بالغ̀`````رب اإىل درجة 

ال�شتالب والتبعي̀`````ة ل¬ وال�شتعداد للتال�شي 

اإزاء√. وم̀`````ا ه̀`````و جدي̀`````ر بالنقا�̀`````س اأكÌ من 

حèé راف†شي ا�ش̀`````رتاط التكافوD حéة قوية 

نبياء مع اأقوامهم عندما كانوا  هي ح̀`````وار الأ

�شعف اإزاء احل̀`````كام واملتكربين  الط̀`````ر± الأ

والطغاة املتéربين Ãعايري الندية والقوة, فقد 

نبي̀`````اء باحلوار واجلدل  انت�رشت دعوات الأ

قنا´, وا�شتطاع̀`````وا التاأKري  K̀`````م الإ والربهان 

 qباأقوامهم, وهزموا اجلبابرة واملكابرين. ت¶ل

دعوة الر�شول حمم̀`````د �شلى اهلل علي¬ و�شلم 

خا�ش̀`````ة برهاناk �شاطعاk عل̀`````ى انت�شار حوار 
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مل تتواف̀`````ر لبدايت¬ �رشوط التكاف̀`````وD والندية, 

�شعف  فقد حاور امل�رشك̀`````ني وهو الطر± الأ

وزعز´ قناعاتهم العتقادية باحلوار. لذل∂ 

يرi بع†شنا اأن احل̀`````وار يطلب لذات¬, بغ†س 

الن¶ر عن املعايري وال�شرتاطات مهما كانت 

خر املختلف, واإن  وجيهة, واأن احلوار مع الآ

أ  كان معادياk وكارهاk ملعتقداتنا واأفكارنا, مبدا

اإ�شالمي اأ�شيل. بل ذهب بع†شهم اإىل اعتبار 

 kلزما kرشط̀`````ا� Dاأن الق̀`````ول ب†̀`````رشورة التكافو

خ̀`````ر ي�شكل مزايدة  مل�رشوعي̀`````ة احلوار مع الآ

على منهè ر�شول اهلل, �شلى اهلل علي¬ و�شلم 

أ�شدq حالت  الذي حاور كفار قري�س وهو يف ا

�شعف̀`````¬ الب�رشي, �شاكياk اإىل اÿالق عز وجل 

أ�شكو �شعف قوتي وقلة حيلتي  )الله̀`````م اإلي∂ ا

وهواين على النا�س(, Kم كان النéاì حليف¬. 

وقد اقتدi ب¬ جعفر بن اأبي طالب ر�شي اهلل 

أ�شاقفت¬ فحاورهم وهو  عن¬ عند النéا�شي وا

̀`````ر �شدق بيان¬  qKأ مط̀`````ارد من اأهل¬ وقوم¬, وا

أبكاهم واأقنعهم  وقوة حéت¬ ومهارت¬ فيهم وا

بعدالة ق†شية امل�شلمني املهاجرين.

نرi من جانبن̀`````ا اأن ما تواف̀`````ر للر�شول 

 kالق̀`````دوة من دع̀`````م اإله̀`````ي لدعوت̀`````¬, تثبيتا

وتعزيزاk ملنه̀`````è تت†شمن¬ الدعوة, ل ين�شحب 

بال†رشورة على كل زم̀`````ان وكل حال, كما اأن 

لهية توDخذ متكاملة وبتفهم عميق  التعاليم الإ

ملقا�شده̀`````ا وانطباقها عل̀`````ى احلالة املعنية, 

أو اقتطاعه̀`````ا م̀`````ن �شياقها.  ل باجتزائه̀`````ا ا

حوال  واإذ ي¶̀`````ل قول اهلل هادين̀`````ا يف كل الأ

 n∂ uH nQ pπ« pÑ n°S p¤ pEG ó rOG{ :kح̀`````ني خاطب نبي¬ قائال

z, فاإن التزامنا  pá``` næ n°ù n r◊G pá``` n¶ pY rƒn rŸG nh pá``` nª rµ p r◊É pH

أوامر  لهي ل يغفلن̀`````ا عن ا ه̀`````ذا التوجي̀`````¬ الإ

اهلل عز وج̀`````ل يف ‹اه̀`````دة املعتدين الذين 

ل يéدي معهم ح̀`````وار ول موع¶ة. مقارعة 

ه̀`````وDلء واج̀`````ب ل يقبل تهرب̀`````اk ول مداورة, 

 oå r« nM rº ogƒ o∏ oà rbG nh{ :باأمر اهلل عز وجل kالتزاما

 .z rº ocƒ oL nô rNnCG oå r« nM rø ue º ogƒ oL pô rNnCG nh rº ogƒ oª oà rØ p≤ nK

وله̀`````ذا كررنا القول مراراk يف مواجهة موجة 

التخ̀`````اذل وال�شت�شالم واÿن̀`````و´ والتفريط 

مة وم�شريها  ر�س الوطني̀`````ة وبحقوق الأ بالأ

لهي  ية ه̀`````ي بالتاأكيد احلكم الإ ب̀`````اأن هذ√ الآ

لتعاملن̀`````ا اإزاء الغزاة الذين اأخرجوا املاليني 

منا اقتالع̀`````اk وقهراk من ياف̀`````ا وحيفا وعكا 

وطربيا والنا�رشة والقد�س وبÄر ال�شبع واللد 

والرملة والقنيطرة وبغداد واملو�شل والفلوجة 

والرم̀`````ادي ودارفور ومقدي�ش̀`````و ووزير�شتان 

أين �شيعمل  وهلمند وقندهار.. ول ندري من ا

الغزاة عل̀`````ى اإخراج مزيد منا, بعدما ف�شلت 

اإىل ح̀`````د كبري حروب وجهود تنفيذ تو�شيات 

دارة ب†رشورة  مريكية لالإ موD�ش�شة )ران̀`````د( الأ

قامة ودع̀`````م تن¶يمات  تن�شيط جهوده̀`````ا لإ

وجماع̀`````ات واأحزاب حملي̀`````ة تت�شدi للتيار 

مريكية  �شالمي وتروqج للقيم واملفاهيم الأ الإ
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و‰ط حياته̀`````ا وتفكريها. لقد ذهب منفذو 

هذ√ التو�شي̀`````ات بعيداk فéاهروا باإ�رشارهم 

عل̀`````ى اإخ̀`````راج KالKمÄ̀`````ة ملي̀`````ون عربي من 

عروبته̀`````م, واإخ̀`````راج مليار ون�ش̀`````ف املليار 

م�شلم من اإ�شالمه̀`````م, وكانت النتيéة Kورات 

وانتفا�ش̀`````ات �شعبية هائل̀`````ة التاأKري يف تون�س 

وم�رش واليمن.. Kورات وانتفا�شات فاجاأت 

العدو ال�شهيوين الذي اطماأن اإىل ا�شت�شالم 

مع¶م اأطرا± الن¶̀`````ام الر�شمي العربي ل¬, 

وروبي الذي  مريكي والأ وفاجاأت الغ̀`````رب الأ

مة العربية قد دخلت طور  اأقنع نف�ش¬ باأن الأ

املوات, وبات̀`````ت مطواعة خانع̀`````ة لكل عابر 

�شبيل ! بل فاج̀`````اأت اأمتنا ذاتها بعدما ذهب 

جيال  مع¶̀`````م مفكريه̀`````ا اإىل اعتب̀`````ار اأن }الأ

ال�شابة, وه̀`````ي املحر∑ احلقيقي لكل ن�شاط 

أو اأخالقي قد  �شيا�ش̀`````ي اأو Œدي̀`````د Kق̀`````ايف ا

ان�شحب̀`````ت متاماk من ال�شاح̀`````ة..z )د.حممد 

أبو  ال�شيد �شعيد, ع�رش القت�شاد..., ال–اد ا

Xبي, 2007/9/6, �س27(, كما كتب مثقف 

م�رشي مت̀`````زن ت�شاءل قبل ذل∂ ب�شهور قليلة 

}كيف Áكن للم�شلم̀`````ني �شعوباk اأو حكومات 

أو  خر �شواء كان اأمريكياk ا اأن يتحاوروا مع الآ

أو اأفريقياk وهم لي�شوا على  آ�شيوياk ا أو ا اأوروبياk ا

قل̀`````ب رجل واحد, وهم عاجزون عن احلوار 

م̀`````ع النف�س!z )د.حمم̀`````د ال�شعي̀`````د اإدري�س, 

 .)2007/2/23 ,èليÿحوارات لبد منها, ا

اإننا نتفق مع القائلني باأن راهن حالنا العربي 

�شالمي ل يحتمل مزيداk من  وحال الع̀`````امل الإ

يغال يف الت�شتت والفرقة  خدا´ ال̀`````ذات, فالإ

واحلر�س على Œزئة عاملنا العربي وتقدي�س 

الفتات الكياين ال̀`````ذي افتعل¬ امل�شتعمر, هو 

مرا�س املزمنة التي حولت اجل�شد  جوهر الأ

العربي اإىل م̀`````ا يداين ال�ش¶اي̀`````ا, بل وحتى 

ناني̀`````ة والف�شاد والتن�شل  الهباء, وكر�شت الأ

من الواجب وخدا´ الذات ونه�شها. 

زاد من تفاقم الو�شع يف كثري من اأقطارنا 

آ√ بع†شنا من اأن غياب الفÄات  العربية م̀`````ا را

̀`````ب ال†شالعني بدور  qالو�شط̀`````ى العربي̀`````ة غي

أو  ن¶مة ا ن العالق̀`````ة بني الأ وكيل التغيري. لأ

حزاب وبني ال�شعب لي�شت عالقة حوارية  الأ

فيه̀`````ا اأخذ وردq وكرq وف̀`````رq و–ديات تُفر�س 

 الهرم, 
q
تبادلي̀`````اk بني طريف املعادلة اأو موقعي

أو  ن املو�شل للحوار غائب ا القائد وال�شعب, لأ

مغيqب. فالفÄات الو�شطى ت†شطلع يف العادة 

بدور التغيري يف كل املéالت والŒاهات, يف 

يم  pعمال والق فكار والأ املوارد واÿربات والأ

ن�ش̀`````اق والنُ¶م. ومن هنا هذا  واملفاهيم والأ

الفقر يف قوi التغيري يف املéتمعات العربية 

ة  qشلط̀`````ة م�شتبد� iوانح�شار اللعب̀`````ة بني قو

وقوi معار�ش̀`````ة �شعبية و�شعبوي̀`````ة علمانية 

أو ديني̀`````ة )ان¶̀`````ر: مرزوق احللب̀`````ي ,احلياة  ا

,لن̀`````دن, 2006/11/9(. لكن ‚̀`````اì الثورة 
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ال�شعبي̀`````ة الرائعة يف تون�̀`````س, جنباk اإىل جنب 

مع اإ‚ازات املقاومة يف لبنان و�شمودها يف 

فل�شطني ب�شائر غد واعد flتلف. 

خر  أل̀`````ة احل̀`````وار م̀`````ع الآ نع̀`````ود اإىل م�شا

جنبي, فن�شتعر�س ما كتب¬ اأنطونيو باديني,  الأ

�شفري اإيطاليا يف القاهرة, يف مقالة عنوانها 

مني يف �شميم احلوار احل†شاري  }البع̀`````د الأ

بني الغرب وال�رشق العربيz. نتéاوز ما اأورد 

هذا ال�شفري فيها ع̀`````ن التاريï ال�شتعماري 

مريكي مكتفني  وامل�شال̀`````í الغربية والغزو الأ

بروDيت¬ عن احلوار الثقايف, اإذ قال اإن م�شاعر 

أو  عدم الثق̀`````ة واÿو± هي نتيé̀`````ة نق�س ا

عدم معرفة الواق̀`````ع. وكلما انت�رشت املعرفة 

̀`````ت اÿ�شائر  qال̀`````راأي العام قل iعل̀`````ى م�شتو

خط̀`````اء املحتملة. كما اعترب  الناجمة عن الأ

ت�شéيع التفكري يف عمل م�شرت∑ بني اأوروبة 

والع̀`````امل العربي ملواجه̀`````ة التكيف مع العوملة 

أ�شا�شياk - تكيفاk ناجحاk من دون التخلي  اأمراk ا

ع̀`````ن اÿ�شو�شي̀`````ة اجليوبوليتيكي̀`````ة للبحر 

أوروب̀`````ة تتوقع م̀`````ن الثقافة  املتو�ش̀`````ط. واأن ا

قنا´  العربي̀`````ة م�شاركة قوية قائم̀`````ة على الإ

يف –دي̀`````د اإجابات م�شرتك̀`````ة عن –ديات 

احلداK̀`````ة. حي̀`````ث اأن النعزالي̀`````ة والنغالق 

داخل حدود الع̀`````امل اÿا�س ت†شعفان فر�س 

 í`````̀وق̀`````درات ال�رشاك̀`````ة ,اإىل اأن يت̀`````م ت�شحي

الŒاه̀`````ات الت̀`````ي تناق†س قي̀`````م ‹تمعاتنا 

وم�شاحلها امل�شرتك̀`````ة. وانتهى اإىل القول اإن 

}من املهم اأن تتاì اإمكانية اأن يتعمق النقا�س 

داخ̀`````ل العامل الغربي والعامل العربي لكي يربز 

ف†شل من هو م�شتعد للتقريب بني ‹تمعات 

 kحقيقيا kيع التفاق اتفاق̀`````اéاملنطق̀`````ة ولت�ش

على القيم وامل�شال̀`````í. ولكن لكي ن�شل اإىل 

هذ√ الغاية, ينبغي حلوار الثقافات اأن ياأخذ 

على عاتق̀`````¬ واجبات وا�شح̀`````ة م�شتنداk اإىل 

التعاون والعمل احلقيق̀`````ي. فمن دون عمل 

 Ìمي̀`````داين قائم على القتن̀`````ا´ من جانب اأك

هيÄ̀`````ات املéتمع امل̀`````دين اإدراكاk ينتابنا �ش∂ 

كب̀`````ري يف اأن ت�شتطيع مب̀`````ادرات �شخمة مثل 

–الف احل†شارات –قي̀`````ق نتائè حقيقية 

لها �شفة الدوام. وينتابنا كذل∂ �ش∂ كبري يف 

اأن ي�شتطيع احلوار اأن ي�شتمر اأمام �شيا�شات 

ت¶هر فيها عوامل اإيé̀`````اد الفرقة والتفرقة 

هان̀`````ة واÿ̀`````زي..z )احلي̀`````اة,  وم�شاع̀`````ر الإ

 .)2006/9/17

م̀`````ن الذاكرة ال�شخ�شي̀`````ة, ا�شتف�رش مني 

يطالي̀`````ا, كان عمي̀`````داk لل�شل∂  �شف̀`````ري اآخر لإ

الدبلوما�ش̀`````ي يف دول̀`````ة كن̀`````ت عل̀`````ى و�ش∂ 

مغادرتها بعد انتهاء عملي �شفرياk لديها, عن 

أرغ̀`````ب يف اأن يدعوهم اإىل  ال�شف̀`````راء الذين ا

حفل ع�ش̀`````اء لوداعي يف منزل¬, فطلبت من¬ 

دت يف  qوروبي. �شد دعوة �شفراء ال–̀`````اد الأ

خطابي يف تل∂ الليلة على حاجتنا امل�شرتكة 
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اإىل احل̀`````وار والتوا�شل, وكررت مرات Kالث 

 kمزدوجا kعبارة قمت بنحتها مت†شمنة طباقا

نكليزية: }اأرi البحر املتو�شط  يف كلماتها الإ

بح̀`````رية للو�شل ولي�س بحراk للف�شل z. لكنني 

مال  بت اأدر∑ اليوم بعد نحو ربع قرن اأن الآ

الطيبة والنوايا احل�شنة قد تودي اإىل التهلكة 

يف عامل هيمنة متوح�شة لطواغيت يتوهمون 

أنهم �شادة العامل و�شواهم العبيد. ا

لقد ÿ�س املفكر املرحوم اإدوارد �شعيد 

حماولت¬ الطويلة امل†شنية على امتداد عمر√ 

للتحاور مع الغرب, وخا�شة على مدi العقود 

مريكية  التي عا�شه̀`````ا يف الوليات املتحدة الأ

 kوكاتبا kجامعيا kأ�شت̀`````اذا وملع خاللها مفكراk وا

أيام حيات¬:  مرموقاk, فقال الرجل يف اأواخر ا

}حياة الفل�شطيني العربي يف الغرب, وخا�شة 

مريكية, تبعث الياأ�س  يف الوليات املتحدة الأ

يف النف�س, وحني يت�شامí فيعرت± ب¬ فبو�شف¬ 

أو �رشقي̀`````اzk. راأi اإدوارد  أم̀`````راk مزعéاk, ا اإما ا

�شعيد للمثقف العرب̀`````ي م�شوDولية م†شاعفة 

ودوراk �شديد احل̀`````رج يف ‹تمعاتنا, عندما 

يé̀`````د نف�ش¬ اأمام خياري̀`````ن: }اإما اأن يخاطب 

ال�شلط̀`````ة كمت†̀`````رش´ حم̀`````رت±, اأو يخاطبها 

 .z..kمناK ك†شمريها الذي ل يقب†س

أبرز  ننتق̀`````ل اإىل مث̀`````ال اآخر لواح̀`````د من ا

مفك̀`````ري �شم̀`````ال اأفريقيا الع̀`````رب, عا�س يف 

فرن�ش̀`````ا ومات فيها �شنة 2010, بعدما حمل 

جن�شيتها وكتب بلغتها وروqج طويالk لالندماج 

يف ‹تمعه̀`````ا وKقافته̀`````ا, ذل̀`````∂ ه̀`````و حممد 

أرك̀`````ون الذي كتب بح�رشة ع̀`````ن ماآل Œربت¬  ا

الطويل̀`````ة فقال: }على الرغم م̀`````ن اأين اأحد 

الباحثني امل�شلمني املعتنقني للمنهè العلمي, 

أنه̀`````م ي�شتمرون يف الن¶̀`````ر اإ›q بو�شفي  اإل ا

م�شلم̀`````اk تقليدياk, فامل�شل̀`````م, يف ن¶رهم, اأي 

م�شلم, �شخ�س مرمي يف دائرة جهاد√ املقد�س 

ن�شان وقيم  أة وجهل¬ بحقوق الإ وقمع¬ للم̀`````را

زلية واجلوهرية  الدÁقراطية ومعار�شت¬ الأ

أيهم, ول  للعلمن̀`````ة... هذا هو امل�شل̀`````م, يف را

 .z! كن¬ اأن يكون اإل هكذاÁ

�ش̀`````ل يف العالقات احل†شارية هو  اإن }الأ

التوا�شل والت̀`````زاوج والندماج ولكن ما نرا√ 

 kتلف̀`````ة متاماfl iن يعك�̀`````س �ش̀`````ورة اأخر الآ

ألفنا√ يف العالقات العربية والعالقات  عم̀`````ا ا

الغربي̀`````ة معاk. فامل�شهد ب̀`````دءاk من اأفغان�شتان 

مروراk بالعراق و�ش̀`````ولk اإىل فل�شطني ولبنان 

K̀`````م ال�شوم̀`````ال وال�ش̀`````ودان يوDك̀`````د اأن حالة 

و�شا´ قلقة واأن  ال�شتهدا± م�شتمرة واأن الأ

ن ما  النفو�̀`````س تفي†̀`````س كراهية وعدوان̀`````اk لأ

جي̀`````ال اجلديدة  حدث ه̀`````و عملية حقن لالأ

Ã�شاع̀`````ر الكراهية والغ†ش̀`````ب.. )م�شطفى 

الفقي, �رشا´ ح†ش̀`````اري اأم خال± �شيا�شي, 

احلياة 2006/8/28(

 kاÁوتاأز kأ�شد م�ش̀`````اكل راهننا تعقيدا من ا
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ما غلب من ع�شبية قبلية/عرقية/ عن�رشية 

/طائفية/ مذهبية, مع ازدواجية يف تعاملنا 

أو تنكراk ل¬  مع ال̀`````رتاث ` احتماءk ومباه̀`````اة, ا

ومترداk على جوهر√ ` نتيéة ما قد ا�شتوردنا 

بخفة م̀`````ن فه̀`````م وتطبيق �شيÄ̀`````ني لالنتماء 

القومي. فéوهر النتماء القومي عاملياk هو 

تقرير ال�شعب مل�ش̀`````ري√, بينما تقرير امل�شري 

بال̀`````ذات هو ما مل ي�شتطع الع̀`````رب ‡ار�شت¬ 

أبداk يف الع�̀`````رش احلديث نتيé̀`````ة ارتهانهم  ا

لقوال̀`````ب وقيود فر�شتها ق̀`````وi خارجية وملا 

أو تبنت¬ من بنى �شيا�شية واجتماعية  افتعلت¬ ا

واقت�شادي̀`````ة كر�شتها لتبق̀`````ي اأو�شا´ ما بعد 

أ�شرية لها اإىل حد بعيد. بل≠ اÿلل  ال�شتقالل ا

مدا√ عندما جرi افتع̀`````ال �شدام وتناق†س 

�شالمي يف �شفو±  بني الوطني والقومي والإ

أمتن̀`````ا, على نحو يفتق̀`````ر اإىل املربر واملنطق  ا

�شا�̀`````س. مل يكت�شف اأكÌنا لدi وقوعنا يف  والأ

الفï اأن ذل̀`````∂ الفتعال كان مق�شوداk بخبث 

معان يف وهن  �شعافنا جميعاk, وبالتا› لالإ لإ

مة باأ�رشها. جاءت اأوىل نتائè هذا ال�شدام  الأ

مة مع جوهر ذاتها  املفتعل تنافر �شل̀`````و∑ الأ

�شالم,  احل†شاري̀`````ة وKقافتها, الذي ه̀`````و الإ

Ã̀`````ا اأدi اإىل ا�شط̀`````راب م�شاراتها على كل 

�شعيد, وه̀`````در طاقاتها ووقتها يف �رشاعات 

عبثية, واختالل عالقة اأكÌية عربية بفÄات 

أقليات عا�شت معنا وع�شنا معها  و‹موعات وا

قروناk مكوناk اأ�شيالk م̀`````ن مكونات ‹تمعنا, 

لكنها بات̀`````ت غري م�شمول̀`````ة بتعريف العربي 

وروبي امل�شتورد. تطور هذا  وفقا للمفهوم الأ

الخت̀`````الل �رشاعات دامية وحروب انف�شال 

فاقمت ما قد فر�شت¬ بريطانيا وفرن�شا من 

متزيقنا اأر�شاk وب�̀`````رشاk وكياناk اإىل فتات دول 

متناف̀`````رة مت�شارعة, فازددن̀`````ا Œزئة فوق 

التéزئة, وتفتيتاk متé̀`````دداk لهذا الفتات. ل 

تقت�رش احلالت املعا�̀`````رشة على ما كان من 

كراد يف العراق, ومترد بع†س  مترد مزمن لالأ

قبائل جن̀`````وب ال�شودان وغرب¬ ` وحتى �رشق¬ 

أي†شاk, ‡ا جاء اآخر ف�شول¬ انف�شال جنوب  ا

ال�شودان بتخطيط و–ري∂ وت�شليí ومتويل 

�رشائيل̀`````ي واأجهزة flابرات  من املو�ش̀`````اد الإ

اأوروبية واأمريكي̀`````ة و‹ل�س الكنائ�س العاملي 

و�رشكات نفطية على م̀`````دi اأكÌ من ن�شف 

ق̀`````رن, ول على تلويí متé̀`````دد يطالب بحق 

كراد الع̀`````راق, على طريق  تقري̀`````ر امل�شري لأ

ق†ش̀`````م مزيد من اأطرا± الع̀`````امل العربي بعد 

اغت�ش̀`````اب قلب̀`````¬ فل�شطني, ناهي̀`````∂ ب�رشا´ 

دموي عابث على ال�شحراء الغربية ا�شتنز± 

اجلزائر واملغرب معاk, و–ركات فرنكوفونية 

تتداخل مع هبات دامية للرببر برعاية فرن�شية 

Xاهرة اأحياناk وم�شترتة يف اأحيان اأخرi �شد 

خ̀`````وة العربية يف �شمال  اللغ̀`````ة والثقافة والأ

اأفريقيا, ودعوات مت�شاعدة لفرعونية تزعم 
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العمل لتحرير)!( م�رش من العرب والعروبة. 

لقد باتت الحتمالت تتوالد وتتنا�شل اليوم 

مزي̀`````داk من حركات و–̀`````ركات ‡اKلة. واإذ 

أو التذر´ بحق تقرير امل�شري,  يتم ال�شتقواء ا

 √Dأو ا�شتدعاو م ذكر هذا احلق ا qي¶ل من املحر

حني يتعلق بع�رشة ماليني فل�شطيني اغت�شب 

وطنهم, بل وبثالKمÄة مليون عربي اغت�شبت 

اإرادتهم. ل نن�شى كذل∂ ‹موعات م�شبوهة 

�شالم بينم̀`````ا هي راحت  ادعت Œدي̀`````داk لالإ

أركان¬ -بوعي اأو دون وعي-  ته̀`````دم جوهر√ وا

وت�شوn√ روح¬ ووجه¬. لق̀`````د Kبت دور اأجهزة 

املخاب̀`````رات الربيطانية وخ̀`````رباء �رشكة الهند 

ال�رشقي̀`````ة ووزارة امل�شتعم̀`````رات الربيطاني̀`````ة 

مريكي̀`````ة  بداي̀`````ة, واملخاب̀`````رات املركزي̀`````ة الأ

̀`````ة مل تعد �رشيqة على اأي  qوحمافل �رشي ,kلحقا

حال, يف تفريï تل̀`````∂ املéموعات ورعايتها 

ومتكينه̀`````ا من النفاذ والمت̀`````داد يف العديد 

�شالمية, م�شكلة  من املéتمع̀`````ات العربية والإ

مة  طابوراk خام�شاk وميكروباk يفت∂ بé�شم الأ

من داخل¬. ت�شب دعوات وحركات وتيارات 

لوان يف الŒ̀`````ا√ نف�ش¬,  اأخرi متع̀`````ددة الأ

منه̀`````ا قدË ب̀`````ات معروفاk, ومنه̀`````ا م�شتéد 

 kيتم تفريخ̀`````¬ واإعداد√ ليعم̀`````ل خفية, جنبا

اإىل جنب م̀`````ع تفريï واإع̀`````داد ودعم وكالء 

من فÄات واأفراد يت̀`````م تن�شيب بع†شهم قادة 

وحكاماk واأ�شحاب نفوذ. 

أم̀`````ا كنا �شو± نتéن̀`````ب الكثري من  ترi ا

النتكا�شات واملنزلقات لو و�شعنا يف اعتبارنا 

ل̀`````دi اختيار م�شاألة الهوي̀`````ة والنتماء, بدل 

العدي̀`````د من ال�شي≠ العن�رشي̀`````ة املت†شاربة -

مريكية- ذل∂ التحديد  وروبية وبعدها الأ الأ

الذي ورد يف حديث نبوي اأخرج¬ اÿطيب 

يف رواي̀`````ة مال̀`````∂ ع̀`````ن اأبي �شلم̀`````ى بن عبد 

الرحمن, اإذ قال النبي �شلى اهلل علي¬ و�شلم: 

أيه̀`````ا النا�س, اإن الرب رب واحد )اهلل( واإن  }ا

آدم( واإن الدين دين واحد,  ب اأب واح̀`````د )ا الأ

أم, اإ‰ا هي  واإن العربية لي�شت لكم باأب ول ا

ل�شان, فمن تكلم بالعربية فهو عربيz. وهكذا 

أ�شا�س النتماء  فاإن البعد الثقايف والعقيدي ا

العربي وفق هذا احلدي̀`````ث النبوي, اإذ لي�س 

املق�شود بالل�شان مدلول¬ ال†شيق كلغة, واإ‰ا 

هو الثقافة بقيمها وتراKها وتفاعالتها. وقد 

Œ�ش̀`````د تاأKري العامل العقي̀`````دي والثقايف يف 

ا�شتيعاب ‰اذج ب̀`````ارزة مثل �شلمان الفار�شي 

و�شهيب الرومي وبالل احلب�شي يف بدايات 

التéرب̀`````ة التي اأقامت دولة امتدت فيما بني 

أ�شبانيا و�شملت م̀`````ا عر± بالعامل  ال�ش̀`````ني وا

آ�شيا واأفريقيا ومع¶م اأوروبة. القدË ,اأي ا

آذانا كث̀`````رياk متثل وتقليد النحرا±  لقد ا

�ش¬ خطاب نرج�شي اأوروبي  qالفكري الذي كر

éÁد }عبقرية الغربz على نحو اأ�شطوري, 

 kوفطريا kوتكوينيا kجوهري̀`````ا kوي�شورها متيزا
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عن باقي الأ· وال�شعوب, م�شتوحياk روحية 

آلية  هذ√ الثقاف̀`````ة الÔج�شية ال�شوه̀`````اء من ا

فكر لهوت̀`````ي �شيا�شي م̀`````زور مري†س, على 

آري̀`````ني و�شاميني  نح̀`````و تق�شي̀`````م الب�̀`````رش اإىل ا

م̀`````ر يف خدمة  آخ̀`````ر الأ وحامي̀`````ني لي�ش̀`````ب ا

الغ̀`````زو ال�شتيط̀`````اين ال�شتعماري  م�̀`````رشو´ 

ل  qحال› ال�شهيوين يف فل�شطني, الذي �شك الإ

 kأو�ش̀`````ع متتد بعيدا قاعدة انط̀`````الق لهيمنة ا

يف �شائ̀`````ر الŒاه̀`````ات, ملتقي̀`````ة مع نزعات 

ال�شيطرة والهيمن̀`````ة وامل�شالí ال�شرتاتيéية 

واجليو�شيا�شي̀`````ة الغربي̀`````ة, ومتبادل̀`````ة معها 

 .iخر اÿدمات على ح�شاب �شائر الأ· الأ

اإن¬ خط̀`````اب مدمر تنبع جذور√ من خرافات 

تلمودية عن�رشية �شامة كمقولة �شعب flتار. 

أو يتعاي�س زعم بف†شاء اإن�شاين  فكيف يلتقي ا

ن�شانية مع اأحكام  ل متنا√ لبناء احل†شارة الإ

أو �شعب اأو ‹تمع  أم̀`````ة ا م�شبق̀`````ة Œعل لكل ا

مو�شعاK kابتاk يف �شلم تطور مقيد بخ�شائ�س 

أو اجتماعية اأو جغرافية  بيولوجية اأو عرقية ا

مة واإعéاز 
أو بيÄي̀`````ة توDبد تفوقاk فطري̀`````اk لأ ا

اأخرi وتخلف Kالثة?

مع ذل∂, ي¶لq احل̀`````وار هو املنطلق وهو 

احلل. حوار مع ال̀`````ذات اأولk يكت�شف حالها 

نها ويقوnمها بالنقد املتéدد والتطوير  qويح�ش

خر يبني ج�شور  ̀`````اء الدائم, وحوار مع الآ qالبن

تفاهم وتع̀`````اون مع¬, م�شحوباk باإعداد القوة 

لدرء الع̀`````دوان وا�شرتداد حق اغت�شب¬ معتد 

ل يéدي حوار مع¬ بغري قوة. 

ح̀`````وال, اإن حوارن̀`````ا �شاق نحن  يف كل الأ

الذي̀`````ن تاأ�ش�شت Kقافتن̀`````ا على النطالق من 

اعتب̀`````ار اÿلق كلهم عيال اهلل, وعلى قاعدة 

 ≈ nãf oCG nh mô``` nc nP ø ue º``` ocÉ næ r≤ n∏ nN É sf pEG{ :لهي الق̀`````ول الإ

 rº oµ ne nô rc nCG s¿ pEG Gƒ oa nQÉ n© nà pd nπ``` pFÉ nÑ nb nh kÉHƒ o© o°T rº``` ocÉ næ r∏ n© nL nh

z واحلدي̀`````ث النب̀`````وي: }’  rº``` ocÉ n≤ rJ nCG p
ŝ G nó```æ pY

 Öëj É```e ¬```«N C’ Ö```ëj ≈```àM º```cóMCG ø```e Dƒj

خر  z¬```°ùØæd, وقول علي بن اأبي طالب اإن الآ

أو اأñ ل∂ يف اÿلق, عندما  أñ ل̀`````∂ يف الدين ا ا

خر نخباk و‹تمعات  يكون ط̀`````ر± احلوار الآ

أ�ش�س Kقافتها تراث اأمثال توما�س هوبز على  ا

قاعدة �شي̀`````د اأعلى يتحكم بعبي̀`````د وتابعني, 

وجان بول �شارتر الذي ردد مراراk عبارة: )اإن 

 kت حقداKخر هو اجلحيم(, وجحافل توار الآ

عن�رشياk اأعمى جعلها ت�رشq على �شيطنة كل 

أو م�شلم.  ما هو عربي ا

مرة اأخرi ي�شرتط ‚اì حوار مع طر± 

 kوفاعال kشادقا� kكذا∑ على اأي حال ح̀`````وارا

مع الذات ي�شبق¬ ويواكب¬!.

¥µ
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 قبل ال�رشو´ يف هذ√ املقالة, اأمل Œدr غري هذا العنوان 
q
ة تلqí علي qلة عدÄأ�ش ا

الكبري?

 kوتدري�شا kوبحثا kأبا ن�شان عا�س مديد العم̀`````ر دا وهل تُعrط̀`````ي كلمةn مفكر لإ

ع̀`````ة واملعلوماتية  qودرا�ش̀`````ة, لكن¬ م̀`````ات دون لفت ن¶̀`````ر عربي يف ع�رش ال�رش

والت�شالت?

وهل اأدركتn ما تعني كلمة املعركة وكلمة املفاهيم وكلتاهما معا?

.…Qƒ°S ÖjOCGh óbÉf ❁

ò

§ qjöT ˆG óÑY ô qµØŸG QƒàcódG

º«gÉØŸG ácô©eh

ó°SCG Oƒªfió°SCG Oƒªfi

❁
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وه̀`````ل Œُد املرحلة الراهنة منا�شبة لهذا 

 pوراُق وتداخلت املو�شو´, وقد اختلط̀`````تp الأ

املفاهي̀`````م, وŒنqبn النا�س الق̀`````راءة والكتاب 

ون ويéتمع̀`````ون مل�شاهدة مباراة  qوراحوا يلتف

 
q
 والثقايفq والريا�شي

q
عالم ال�شيا�شي ا�شتنفر الإ

جلها? لأ

وهل Œد م̀`````ن يناق�ُش∂ ويتابع ما تريد√ 

من هذ√ املقالة?

جابة لي�شتr ع�شريةk و�شعبةn الو�شول  والإ

أبعاد√. أ ويُدر∑ ا ما دام املرءُ يعي ما يقرا

�ش̀`````اk وموحي̀`````ا.  qال حمرDو`````̀ qوم̀`````ا دام ال�ش

وqل 
أ كتور املرحوم عبد اهلل �رشيط لي�س ا qفالد

من يح¶ى با�شم املفكر وهو اأهلl ل¬,و�شو± 

اأقول ذل∂ يف Kنايا املقالة, وما اأكnÌ احلائزين 

�شفنéيqة التي  �شم̀`````اءp الإ لق̀`````اب والأ عل̀`````ى الأ

هم مع  pأ�شمائه̀`````م وجهالت ل ت�شتطي̀`````ُع حملn ا

العتذار من هذا التو�شيف.

فالدعوة مفتوح̀`````ة ملعرفة ما يéري من 

ت�شوي¬ وتزوير يف امل�شهد الثقايف.

أو  هادات العلي̀`````ا م�شدُرها ال�رشقة ا qفال�ش

خرين,  أو التاأجريُ والعتماد على الآ ُ́ ا البتيا

تابعوا تعرفوا.. وكلم̀`````ُة معركة لها مدلولُها 

 nأزيز . فهي لي�شتr قعقعةn �شالì, ول ا qالفكري

 lة qقا�شية ومر lأبرياء. هي مواجهة ر�شا�س وقتل ا

بني ‹موعة كربi م̀`````ن املفاهيم املتناق†شة 

نn النqا�س,  rه pذ
ُ
وال�شقيمة والت̀`````ي راحتr ت�رش´ 

ه̀`````م, وتُ†شلqهم عن  pقافتهم وتكويناتK ت`````̀ uوتُفت

فهم املا�ش̀`````ي واحلا�رش وامل�شتقبل. وهذا ما 

اأقدم علي¬ املفكر الدكتور عبد اهلل �رشيط.

:IõLƒe IÒ°S

ُل معرف̀`````ةm › ع̀`````ن الدكت̀`````ور عبد اهلل  qو
أ ا

أل̀`````ف وت�شعمÄ̀`````ة وKمانية  �رشي̀`````ط كان عام ا

أKناء تدري�شي ملادة اللغة العربيqة يف  و�شبعني ا

اجلزائر. مل اأعرفr¬ �شخ�شيqا ولكن من خالل 

ث  qالذي �شو± اأ–د zكتاب¬ }معركة املفاهيم

عن¬ من بعد..

عبد اهلل �رشيqط مولود عام األف وت�شعمÄة 

ورا�س يف  وواحد وع�رشين على تخوم جبال الأ

قرية }م�شكات¬z واملتويف يف التا�شع من متوز 

عام األفني وع�رشة. عن ت�شع وKمانني �شنة.

‚ازات,  �شنواُت عمر√ حافلة بالعطاء والإ

درn�سn يف قريت¬, Kم انتقل عام األف وت�شعمÄة 

وKماني̀`````ة وKالKني للدرا�شة يف تون�س, وعكف 

عل̀`````ى طلب العل̀`````م واملعرف̀`````ة, ولكنq احلرب 

العاملية الثانية التي اندلعتr اأرجعتr¬ اإىل مدينة 

الق�شنطينة. وفيها ان†شمq اإىل علماء ع�رش√.

ه̀`````م }عبد احلميد ب̀`````ن بادي�سz ولكن¬  tواأهم

�رشعان ما عاد اإىل تون�س لينهي درا�شت¬ �شنة 

̀`````ة واأربعني. ومنها انتقل  qة و�شتÄاألف وت�شعم

ل يف ق�ش̀`````م اللغة العربية  qéاإىل دم�ش̀`````ق لي�ش

 nج qوبعد عام انتقل اإىل ق�ش̀`````م الفل�شفة,وتخر

من¬ �شنة اإحدi وخم�ش̀`````ني وت�شعمÄة واألف. 
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وبع̀`````د عودت¬ اإىل اجلزائر ومع ا�شتداد وطاأة 

ع̀`````ب اجلزائري م̀`````ن امل�شتعمر  qاملعان̀`````اة لل�ش

¬ عاط̀`````ال عن العمل,  nالفرن�ش̀`````ي. وجد نف�ش

فذه̀`````ب اإىل تون�̀`````س للعم̀`````ل يف معاهدها. 

وهن̀`````ا∑ خا�س معركة الفك̀`````ر والقلم وربط 

ذل∂ بéهاد اجلزائريني مع انطالق Kورة اأول 

أربعة وخم�شني  نوفم̀`````رب }ت�رشين الثاينz عام ا

وت�شعمÄة واألف. 

م̀`````ن تون�̀`````سn كان يُله̀`````ُب النفو�س,ويوقد 

حف  qقالت¬ التي ين�رشها يف ال�شÃ امل�شاع̀`````ر

 zاه̀`````دéو}امل zُة ومنه̀`````ا }املق̀`````اوم`````̀ qالتون�شي

أ�شباب  ب̀`````اì التون�شيةz وكان �شببا من ا qو}ال�ش

أة  ها من قب̀`````ل املحتلq الفرن�شي جلرا pم�شادرت

قلم¬.

عالمp بحزب جبهة التحرير  ة الإ qمهم qتوىل

لn من عمل̀`````¬, و�شار عاطال  pومع ذل̀`````∂ ُف�ش

يqة الكلمة و�شدق  qمن بحرDن̀`````¬ يو عن العمل لأ

املوقف.

نال �شهادةn الدكتورا√ عام األف وت�شعمÄة 

واKن̀`````ني و�شبع̀`````ني يف اجلامع̀`````ة اجلزائرية 

وكان مو�شوُعه̀`````ا }الفكر الأخالقي عند ابن 

�شماء  نq اختيار العنوان والأ
أ خلدونz واأعتقُد ا

 pحيان ير�ش̀`````م ويوحي باأبعاد يف كثري م̀`````ن الأ

.¬ pشاحب� pةqنف�شي

�س  qش�
أ K̀`````م عمل يف اجلامع̀`````ة وناق�̀`````س وا

ج الكثري منه̀`````م.. وحبt¬ لعمل¬  qاأجيال وخ̀`````ر

ُ¬ لرف†س من�شب كبري يف  nدوا√ دفعéانُ¬ بÁواإ

احلكومة. ولقد خا�̀`````س العديدn من املعار∑ 

الفكريqة والجتماعية والتي هي نتاُج الواقع 

Kن̀`````اءn الثورة. وكان 
أ ̀`````pè بعد ال�شتقالل وا nاملنت

∂ باملب̀`````ادÇ التي يُوDمن بها بال  qالتم�ش nشديد�

�ش¬ ملواقف  qوادة ول ُ‹املة وه̀`````ذا ما عر nه

آنفا. ذكرناها ا

¬ بوعي وKقة فéمع  nن نف�شqوه̀`````و الذي كو

بني )�شعةp عق̀`````ل ابن خل̀`````دون واإ�شالì ابن 

ة مال∂ بن بتي(. nبادي�س وملك

وكان ل̀`````¬ لق̀`````اءl وموق̀`````ف م̀`````ن الرئي�س 

اجلزائ̀`````ري ه̀`````واري بومدين ال̀`````ذي رف†س 

تاأ�شي�̀`````سn ا–̀`````اد الكت̀`````اب اجلزائريني عام 

 i1974/ واإىل جان̀`````ب هذ√ الق†شايا الكرب/

éتr بعد  qج
خا�س معرك̀`````ة التqعريب الت̀`````ي تاأ

ال�شتق̀`````الل, وخا�س متابع̀`````ا وناقدا ومعلuقا 

اعات التي جرت بني رجال  qعلى تل̀`````∂ ال�رش

لط̀`````ة يف جبه̀`````ة التحري̀`````ر اجلزائرية.  qال�ش

 ول ينحاز اإلq لعقل̀`````¬ وللéزائر 
u

ف̀`````كان يُع̀`````رب

واحلقيقة.

كان عب̀`````د اهلل �رشيط �شاح̀`````بn م�رشو´ 

بعاد,  ُد الأ uمتعد lفهو رجل , xواجتماعي xفل�شفي

ومتن̀`````وu´ الثقافات فنال التكرË على جهود√ 

.zغة العربيةqعلى لل من }املéل�س الأ
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:¬JÉØd Dƒe ºgCG øeh

خ̀`````الق يف فل�شفة ابن خلدون عام  1- الأ

1972م.

2- م̀`````ن واقع الثقاف̀`````ة يف اجلزائر عام 

1972م. 

يديولوجية وق†شايا التعليم  3- امل�شكلة الأ

يف اجلزائر.

أيديولوج̀`````ي ح̀`````ول الق†شية  4- ح̀`````وار ا

الفل�شطينية 1982م.

5- معركة املفاهيم وهو مو�شو´ بحثنا.

وتر∑ كتاب̀`````ا مل ي�شدر )الثورة اجلزائرية 

باì التون�شية(.  qيف جريدة ال�ش

وقد نُ�رشتr اأعمالُ¬ يف �شبعة ‹لدات عن 

وزارة الثقافة اجلزائري̀`````ة. وبهذ√ املéلqدات 

عرq± بالثورة اجلزائرية واملéتمع اجلزائري 

والق†شايا العربية امل�شرييqة و–ديدا الق†شية 

الفل�شطينية.

 ¬```HÉàch  §``` qjöT  ˆG  ó```ÑY  Qƒ```àcódG

:zº«gÉØŸG ácô©e{

كة الوطنيqة  qالكتاب من من�ش̀`````ورات )ال�رش

 ïُتاري rرش والتوزي̀`````ع اجلزائر( ومل يُذك̀`````ر`````̀�qللن

الن�رش علي¬. وغاب الفهر�س, ومل تذكر ال�شفة 

العلميqة }الدكتورz قبل ا�شم موDلف¬. والكتاب 

أربُع �شفحات وكلqها  عدُد �شفحات¬ KالKمÄة وا

مقالتl ومتابعاتl من�شورة يف ال�شحف.

عوا  nدب̀`````اء الذين جم رن̀`````ا Ãقالت الأ uيُذك

حف بكتب كط¬ ح�شني يف حديث  qمقالت ال�ش

ربع̀`````اء باأجزائ¬ الثالKة وم̀`````ن وحي القلم  الأ

للرافعي ومن وحي الر�شالة للزيات وغريها 

من الكت̀`````ب التي راحتr تتكاK̀`````ر يف ع�رشنا 

 pيقةKالعالقة الو iعلى مد qالراهن. وهذا يدل

دب, وهي  عالم ‡ثqال بال�شحافة والأ بني الإ

عادة اعتبارها بعد القطيعة  عالقة –تاج لإ

القا�شي̀`````ة والتي انفرد بها اجلانب ال�شحفي 

ديُب املثقqف Ãعزل  دبي. واأ�شحى الأ على الأ

دباء ال�شحفي̀`````ني. للكتاب  اإل لفÄ̀`````ة م̀`````ن الأ

م̀`````ة ذات اأهمية, وهي ناف̀`````ذة مفتوحة  qمقد

دت لدi عبد  pرشار اإن وج`````̀� لغاز والأ لف∂ الأ

نÁ ¬qيل اإىل  اهلل �رشيط ول اأعتقد ذل̀`````∂. لأ

الو�شوì واملبا�̀`````رشة ومدu ج�شور التqوا�شل مع 

 ¬nشلوب�
أ ر وا qاملفك nل م�شار pمŒُ هاqقارئي̀`````¬. ولكن

آرائ¬  �̀`````سُ بع†̀`````سn ا uعالج̀`````¬, وتلخ nوطريق̀`````ة

وŒربت¬. وقد كتبn املقدمةn الدكتوُر املرحوُم 

حممود قا�شم عميد كلية دار العلوم بéامعة 

القاهرة �شابقا.

وبلغتK rالثn ع�̀`````رشةn �شفحة على درجة 

عالية من الرتكيز والتحليل 

:∫GƒbCGh äÉØbh

عن̀`````وان الكت̀`````اب }معرك̀`````ة املفاهيمz ذو 

̀`````ف عند كلمة معركة,  tس للتوق� uدللة, وحمر

واملعركة هن̀`````ا حيuُزها املع̀`````اين, وم�شاحاتُها 

املفاهيم واملق̀`````ولُت والع̀`````ادات واملاأKورات, 



º«gÉØŸG ácô©eh §qjöT ˆG óÑY ô qµØŸG QƒàcódG

2382011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

واأبطالُه̀`````ا اأفراُد املéتمع Ã̀`````ا يحملون من 

متناق†شات ومن flلqف̀`````اتp الع�شور الطويلة 

ومن نتائ̀`````è ال�شتعمار والث̀`````ورة والتحرير, 

احُة  qوميدانُه̀`````ا اجلزائ̀`````ُر يف املرك̀`````ز, وال�ش

�شالمي̀`````ة اأطراُفها دون الف�شل  ̀`````ُة والإ qالعربي

ب̀`````ني اجلمي̀`````ع يف ن¶ر املفك̀`````ر �رشيqط الذي 

يقول عن كتاب¬:

ث عن مفاهيمn اجتماعيةm �شيا�شية  qيتحد(

وا�شب  qتمع اجلزائري وتُعترب من الرéداخل امل

الجتماعية امل†رشة..(.

. فيدعو  nر¶qلُفت النnن ي
أراد اأ ويف كتاب̀`````¬ ا

الì اإبان الثqورة اإىل  qلالنتق̀`````ال من معركة ال�ش

معركة املفاهيم التي ن�شطت بعد ال�شتقالل 

فيقول:

م  qاملتاأخرة- يتحك nع̀`````وب qنا نحن -ال�شqاإن(

م فينا احلياة  qا تتحك`````̀‡ nÌمواُت اأك فينا الأ

وم�شاكلُها.. له̀`````ذا ل يوجد عندنا تفكري يف 

امل�شتقب̀`````ل.. امل�شتقبل عندن̀`````ا هو عامل خارج 

خرة..(. هذا العامل.. هو الآ

̀`````¬ وحيات¬  nس نف�ش� qط كر`````̀ qفالدكتور �رشي

يف كتب¬ عام̀`````ةk ويف كتاب معرك̀`````ة املفاهيم 

مرا�س واملواقف التي  ي ملثل هذ√ الأ qش̀`````د�qللت

 kالqوحمل kر اإليها طويال وا�شف̀`````ا`````̀¶qلُف̀`````ت النnي

واء لكل داء, فال عéب  qي�شف الد .kوحم̀`````اورا

اإن ا�شطادn القارÇُ جمالk واأحكاما لها �شداها 

ل واحلوار  tم
يف النqف�̀`````س, تثري∑ وتدعو∑n للتاأ

خر فعلى �شبيل املثال: مع الذات والآ

وليqة, واحلكُم 
Dاحلكم غنيمة ولي�س م�شو(

 kولي�س تن¶يما lطtوت�شل ,kشهوة ولي�س قانون̀`````ا�

 iم�شاح̀`````ة هذ√ اجلمل̀`````ة ومد iان¶ر م̀`````د

ها على تو�شيع دائ̀`````رة التفكري ملواجهة  pقدرت

 ¬qن خرين, لأ الواقع. ولذل∂ نرا√ ي†شاي̀`````ق الآ

نq¬ ي�شعى  √ عل̀`````ى اجلرì الدامي, ولأ nي†شع يد

أ العقول والنqفو�س(.  زالة �شدا لإ

فكار  يف كتاب̀`````¬ ي�شع̀`````ى اإىل –دي̀`````ث الأ

ة للتفكري. فيم†شي  qآلية جديدة وجاد واإيéاد ا

ب الفكريu واجلهل.  qللوقو± يف وج¬ التع�ش

¬ بق†شاي̀`````ا العدالة  nاهتمام kي̀`````ا pواندف̀`````ع ُمبد

الجتماعيqة.

 kمانياK zجم̀`````ع كت̀`````اُب }معركة املفاهي̀`````م

اوي̀`````ة  qأربع̀`````ني مقال̀`````ة تراوح̀`````ت ب̀`````ني الز وا

 lل̀`````ة. وهي مقالت qحفي̀`````ة واملقالة املطو qال�ش

, وغزيرةُ الثقافة. وقد  pعُة املو�شوع̀`````اتuمتنو

, ويدفُع  nيقتُل املل̀`````ل mج̀`````اءت باأ�شلوب �شائ̀`````ق

للمتابع̀`````ة. يعتم̀`````د يف ُمع¶مها على خطاب 

خر عن طريق احلوار. ليكون القارÇ على  الآ

مقربة من̀`````¬. وباأ�شلوب¬ Áي̀`````ل اإىل الب�شاطة 

والعفويqة,وي�شتخ̀`````دم اللغة ال�شل�شةn املالم�شة 

لوج̀`````دان الق̀`````ارÇ دون ال�شت�شه̀`````ال باللغة 

الف�شيح̀`````ة, وه̀`````و اأحُد املدافع̀`````ني عنها يف 

اجلزائ̀`````ر. ومن عناوي̀`````نp مق̀`````الت الكتاب 

هوة  qعيم }املعركة بني ال�شqولي�س على �شبيل الت
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والقانون, ومعركة املفاهيم, وعود اإىل معركة 

املفاهيم, وفل�شفة الب�شاطة, واأين هم تالمذة 

ال�شي̀`````ï اب̀`````ن بادي�̀`````س, وفك̀`````رة للم�شوDولني, 

̀`````ا النqف�شي̀`````ة قب̀`````ل الث̀`````ورة والي̀`````وم.  وحياتُن

 ,zيف يف ‹تمعن̀`````ا العربي qواحلقيق̀`````ة والز

وه̀`````ي من املق̀`````الت الطويل̀`````ة ول متيل اإىل 

حافة وهنا∑ مقالة البحث عن احلقيقة  qال�ش

ث فيها حملuالk ورا�شداX kرو± النqك�شة  qو–د

وما تبعnها..

وم̀`````ن املقالت: }هل ه̀`````ي م�شاألُة ُعقد? 

ة بيننا وبينه̀`````م.. والقهر الجتماعي..  qوالهو

ومفهوم احلكم عندن̀`````ا وعندهم.. والثقافة 

z..وال�شيا�شة

ُجلq هذ√ العناوين ‹الl للحوار واحلديث, 

أبوابُها ونوافُذها مفتوحة وعر�شة للتq�شاوDل  وا

والبحث, وهذا هو الهد± من الكتاب.

املوDلف يريد اإيقا® اجلزائريني وتعريفnهم 

 rزة ت†شافرت`````̀éورة اجلزائر هي مع`````̀K qن
ب̀`````اأ

�شالمية والوطنية,  بها اجلهود العربي̀`````ة والإ

واعتربها مرحلة لنهو�س الوطن العربي وهذا 

بيل  qما دع̀`````ا√ اإىل تبيان طريق امل�شتقبل وال�ش

آلية  اإىل ذل∂ يف Œ̀`````اوز ال�شلبيات وŒديد ا

احلياة والتفكري والعمل واحلوار والبناء 

 pات واملقارنة`````̀ qعل̀`````ى الثنائي tí`````̀ف̀`````كان يل

واملقاربةp بني احل†ش̀`````ارة العربية واحل†شارة 

وروبي̀`````ة املعا�رشة. ترا√ يف مقالت¬ Á�شُ∂  الأ

مور  الواقع والع�شا م̀`````ن و�شطها, وين¶ر لالأ

ن¶رة املت̀`````اأينq الواعي, ين¶ر اإىل الوراء بعني 

وقل̀`````ب ب�شريين, واإىل الواقع وامل�شتقبل بعني 

�ش�س  نq هاج�س التغيري املبني على الأ
العقل لأ

ال�شليم̀`````ة ل يفارق¬.. وه̀`````ذ√ مقولة املفكر 

.zوالكتاب }معركة املفاهيم

وم̀`````ن الطبيع̀`````ي واأمام ه̀`````ذا الهد± اأن 

أ�شلوب¬ ب�شكل يتنا�شب  ُر ال�رشيqُط ا uم املفك uيق̀`````د

ويتالءم مع �شموu اله̀`````د±. فاأ�شلوب¬ يُعéب∂ 

تُ̀`````¬ تاأخ̀`````ُذ∑  sبطالوت̀`````¬ و�شال�شت̀`````¬. وواقعي

ها.  nه̀`````ا وتر�شد nر الغام†شة لتك�شفDاإىل الب̀`````و

دب  نq¬ رج̀`````لl مزيlè م̀`````ن الأ وه̀`````ذا عائ̀`````د لأ

يqط ل يفتعل  qوالفل�شفة وعلم النف�̀`````س وال�رش

املو�شوعاتp بق�شد الكتابة و�شهوة القول, بل 

كتابتُ̀`````¬ ح�شيلُة تفكري, يعي الواقع ويالم�ُش¬ 

فم̀`````ن هنا ن̀`````رi املع̀`````ار∑n الت̀`````ي فتحها ما 

أك̀`````Ì اتqقاداk.دعوتُ¬ ما زالت  زالت متqق̀`````دة وا

 nها اجلزائرnاوز مركزéيت م�شتمرة,وحميُطها 

اإىل عواملn اأخرi –يط بنا.

آلُم̀`````¬ النف�شيqة  تب̀`````دو يف حنايا مقالت¬ ا

 ,¬nعéم†ش tوقلُق̀`````¬ امل�شتع̀`````ر ال̀`````ذي يق†̀`````س

 بحبل 
s
أنq¬ رب̀`````ط العاطفي مر ا واجلمي̀`````ُل بالأ

متني م̀`````ن حكمة العقل والتéربة وهي ميزة 

̀`````ة وم�شداقية التوج¬  qت فيها املو�شوعيqلŒ

 ¬ qينتقده̀`````م ويتوج rن nم nأك�شب¬ اح̀`````رتام ̀`````ا ا q‡

اإليهم.. 
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يف هذا الكتاب مقولتl ت�شتحقt الوقو± 

̀`````ط يف ذل∂  qدللته̀`````ا, ال�رشي q∂اأمامه̀`````ا لف

و�شا´  ذين وامل�شتفيدين من الأ qي†شاي̀`````ق املتنف

ال�شلبيqة ال�شائدة, ولكنq¬ ياأخذهم وغريnهم اإىل 

اء. يلéاأ لهذا با�شتخدام  qة وال̀`````دqالعل pمواطن

 ïاريqالت احلوار والق�سq واملقارنة وا�شتدعاء 

ق بني الثقاف̀`````ة العربية  qح̀`````داث, فيف̀`````ر والأ

 kفني عقالqجعي̀`````ني املتخل qشيلة وب̀`````ني الر� الأ

ر م̀`````ن اأدعياء  uي̀`````ة, ولذل∂ يحذDورو kون¶̀`````را

الثقافة واأعداء التفكري الواعي. فيقول:

)رجاُل الدين كان̀`````وا Kوريqني يف مواجهة 

ا اليوم  qم
أ فرن�شا وبعد ال�شتق̀`````الل رجعيqون, ا

فقد اأ�شبحنا ن�شتطي̀`````ع اأن نكون مثلnهم دون 

اأن ي�شوقونا اإىل ذل̀`````∂ باأنف�شهم. فاإنqنا اليوم 

ل نري̀`````د اأن نك̀`````ون فرن�شيني,ب̀`````ل نري̀`````د اأن 

‚ليز  ي̀`````ن مثلn الفرن�شيني والإ qنكون متح†رش

ة بعينها.  qم
والرو�̀`````س... اإنqنا اليوم ل نت�شبq¬ باأ

اقية. كما ل نريد  qبل بطائفة م̀`````ن الأ· الر

ر التي نلتقي  qم¶اهر التاأخ qمن كل ïاأن نن�شل

رة(. qاملتاأخ iخر عوب الأ qفيها مع كل ال�ش

 pحاطة بعنا�̀`````رش املو�شو´ وح�شن هذ√ الإ

ر.  qاملق̀`````الت واملفك pشمات� iمعاجلته̀`````ا اإحد

¬ ل  pنا وما�ش̀`````كا م�ش̀`````ار مو�شوع qت̀`````را√ متمك

Œرُف¬ امل�شاعر فينزل̀`````ق وراء ذات¬ الالهبة 

وامللتهبة.

اإح̀`````دi غايات̀`````¬ م̀`````ن هذ√  ي̀`````ط  qفال�رش

و�شاب  املقالت تطهريُ وتعقيُم الرتاث من الأ

مرا�س. وي�شعى اإىل تعميق فهrمp احلا�رش  والأ

ف†شل يقول  ور�شد√ ا�شتع̀`````داداk للم�شتقبل الأ

:kمت�شائال

)ماذا يفعلون بالنq�̀`````رش, لقد تغلqبوا على 

العدوq واأخرجو√ م̀`````ن اأر�شهم. Kمq ماذا? واإذا 

قو√  qه̀`````م بعد اأن حقqكان ه̀`````ذا هو الهد± فاإن

يدي, ينعم̀`````ون بن�شوة  �شيبق̀`````ون مكت̀`````ويف الأ

�شعار,  لون ب¬, ويnنُ¶مون في¬ الأ qرش ويتغز�qالن

بط̀`````ال الذين ا�شت�شهدوا ونالوا  دون الأ uéÁُو

جزاءهم يف اجلنة...(.

رة النq�رش  nمK ´ط يخ�شى على �شياqال�رشي

ار وهو عل̀`````ى حقx بذل∂..  qق¬ الثو qال̀`````ذي حق

رب الغائب. qوي†شيء الد ,kفيبدو قلقا

نقى فهو  �شمى والأ ال�رشيqط ينتمي اإىل الأ

 وم�شلم اأ�شيل. 
q
 �ش̀`````ادق, وهو عرب̀`````ي

q
وطني

�شالì موDمناk ب̀`````دور التاأ�شي�س  حمل ل̀`````واء الإ

احل†شاري والفك̀`````ري. فاŒ¬ اإىل املفارقات 

وال�شخرية.

يف مقالت̀`````¬ }دعوة بال ر�شالةz ي�شخر من 

مل̀`````∂ م�شلم يقطع يدn من ي�رشق دجاجة, ول 

مة  واتp الأ nر`````̀K ن ي�رشُق`````̀ q‡ يعة qق ال�رش`````̀ uيطب

مراء.. باأ�رشها من الأ

�شب̀`````اب واملفارقات كان يذهب  ولهذ√ الأ

ية يدفُع¬  qة القا�شية املعرqخري qباأ�شلوب¬ اإىل ال�ش

اإىل ذل̀`````∂ ح̀`````بw مث̀`````ا›w ون¶̀`````رةl واقعيqة من 
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الغرية.. والقارÇ ل�شريت¬ وعطاءات¬ وعالقات¬ 

̀`````ة م̀`````ا طرح¬ م̀`````ن مفاهيم  qم�شداقي iي̀`````ر

اأخل�س لها, فقد تر∑ اأهمq املواقع ال�شيا�شية 

واحلكومي̀`````ة ليبقى اإىل جانب اجليل يف كلية 

داب فيقول: الآ

 nةqة ‹تمع كامل, ولي�شت ق†شيqها ق†شيqاإن(

أو بع†سp امل�شوDولني, وه̀`````ذا املéتمُع  الف̀`````رد ا

 kاأجيال nشا�̀`````س, ونبعث� ن¬ يف الأ qب اأن نكوéي

غر.  qم الن¶ام والقت�شاد من ال�شqجديدة تتعل

ُد معلمني, ول  qوه̀`````ذا ما نفعلُ¬. ونحن ‹̀`````ر

ن�شتطيع فعل¬ ونحن م�شوDولون كبار(.

أراد قول̀`````¬ يف مقولت¬ }التزام  وه̀`````ذا ما ا

اأخالقي و�شلوكيz فهي دع̀`````وةl لربط القول 

بالعم̀`````ل, وتف�ش̀`````ريp النq¶ري̀`````ات واملق̀`````ولت 

ن¬  باملمار�ش̀`````ات.. ومل ياأتp هذا م̀`````ن فراÆ لأ

عاي�ش¬ عن قرب, وهذ√ املعار∑ يف املفاهيم 

نها تتناول  أ�شدs �رشا�شة واأقوi وطاأة لأ يراها ا

البُني̀`````ةn العقلي̀`````ة والنف�شيqة للم̀`````رء. وهذان 

K̀`````ر يف ر�شم م�شار  اجلانب̀`````ان لهما ع¶يم الأ

هوة  qالوطن. فيذك̀`````ر يف مقالت¬ معرك̀`````ة ال�ش

والقوانني:

أ�ش̀`````دt خطرا م̀`````ن معركة  )ه̀`````ي معركة ا

–رير الوطن من امل�شتعمرين. اإذ هي معركة 

عُب  qفيها ال�ش nب اأن ينت�رش`````̀éاملفاهيم التي ي

لتعمي̀`````ق ال�شل̀`````ة بني م̀`````ا اأ‚ز وم̀`````ا �شو± 

يُنérز...(

ولذا كان ليخ�شى لومة لئم, ول يحاوُل 

لبيqات,بل يُواجهها ح�شب مقت†شى  qال�ش nبtنŒ

 nباأ�شلوب̀`````¬ ومعاجلت¬ الواقع kاحلال.. مراعيا

ب�شكل عام وX̀`````رو±n املواطن̀`````ني واملéتمع, 

أو  آرائ¬ م�شتعيناk باحلكاية ا فيمي̀`````ل اإىل ب�شط ا

أو تنويع امل�شاهد وال�شور في†شع∂ يف  احلوار ا

 .kاqاملعرت∑ ويف قلب امل�شهد كيال تكون حيادي

ا�شطادn عقدn النق�̀`````س وواجهnها: يف مقالت¬ 

}املقارنة بني احل†ش̀`````ارة العربية واحل†شارة 

.zالغربية

)اأخ�شى اأن يك̀`````ون نفوُركم من احل†شارة 

̀`````¬ هو عéُزكم ع̀`````ن ه†شمها,  احلديثة �شببُ

ا تقت†شي¬  q‡ اتها, وفراُركمqولي
Dم�شو pل`````̀ tو–م

ة,  qة م�شتمرqفكري mه̀`````ذ√ احل†شارةُ من يق¶̀`````ة

 nو�شمت Æوالفرا nالهدوء pدتqأنتم تعو واأفكاُركم ا

حراء وحوافرn املا�شية...( qال�ش

رغمn ق�ش̀`````وة املواجه̀`````ة, و�رشاحة القول 

¬ اإليهم. فيبني  sباملتوج ¬`````̀ nنرا√ ل يقطع �شلت

اجل�ش̀`````ورn, ويق̀`````وuي العالق̀`````ات, وهذا يرجع 

للتالحم الع†شويu بني املقالت,ويعود حل�شن 

معاجلته̀`````ا, فاأكÌُ ما ي�شغلُ¬ يف هذ√ املقالت 

جيال و�رشورةُ التعاي�س معهم والتqقارب  أمُر الأ ا

م الدكتور عبد  qمنه̀`````م, هذ√ املق̀`````الُت تق̀`````د

 nوعامل kوفيل�شوفا kو�شيا�شي̀`````ا kأديبا اهلل �رشيط ا

ḿ وحكيماk. كلt هذا برجلmm مل يخرج عن  اجتما

 pp√ pياأخُذ∑ بقلم¬ وفكر . p¬ pوحميط p√اإطار ع�رش
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 pلمة t¶لك�ش̀`````ف ال ṕ �شعا اإىل مرك̀`````ز وK̀`````ورة الإ

 . pلةqوامل†شل pة`````̀ qالم̀`````ة ع̀`````ن النف�س ال†شال q¶وال

العنوان̀`````ات تتكÅ على الثنائي̀`````ة والت†شاد... 

ة بيننا وبينهم..  qكل وامل†شمون.... اله̀`````و qال�ش

مفه̀`````وم احلكم عندن̀`````ا وعنده̀`````م, الثقافة 

ر�س, يéب  عندهم وعندنا, بني ال�شماء والأ

ول يé̀`````ب, احلقيق̀`````ة والزي̀`````ف يف ‹تمعنا 

العربي.

كت̀`````اب معركة املفاهيم لي�س كتاباk ملرحلة 

 kها sر± ما, ولي�س موجX ن̀`````ة واإن كتب يفqمعي

 kتابعا kأيديولوجيا ل�شعب اأو قطر, ولي�س كتاباk ا

دة.  qة حمدqة �شيا�شية اأو حزبيqجا لن¶ريuاأو مرو

̀`````ة وKريqة ي�شتفيد منها  qباتُ¬ غني nوج lهو كتاب

 ,¬nومكان ¬nاوز زمانéيت lتمع والفرد. كتابéامل

يqقة. حاملُ̀`````ُ¬ العقُل  qرة ال†ش`````̀¶qاوز الن`````̀éويت

أ�شلوب �شهل  ُك¬ القلب,وُربqانُ¬ ا qوالفك̀`````ر, وحمر

وماتع...

 kدة qدéة ومت qاملعار∑ م�شتم̀`````ر pوما دام̀`````ت

ع¶م من  فاإن̀`````¬ يبقى. وم̀`````ا دام الق�ش̀`````ُم الأ

هوا اإىل اÿ�شومات  nفين̀`````ا توج qرينا ومثق qمفك

ن الغ†شب والنحياز  nح pش� pÆن¶ريات واإفراqوالت

̀`````ة, وابتعدوا عن بوDرة  qعن املو�شوعي pوالبعد

اk للقراءة  qدnة, فاإن̀`````¬ يبقى ُمعqوء احلقيقي qال†ش

ه̀`````ا من  pه̀`````ا وتوليد pل̀`````ة وبعثÄش� وŒدي̀`````د الأ

جديد..

ها: يف ختام املقالة }ورد يف  nواإلي̀`````∂ بع†ش

z..لها qمقالة م�شكلة ازدهار ول حل

ةn �شحيق̀`````ة ب̀`````ني اإمكانياتنا يف  qاله̀`````و qاإن(

نا القدÁة  pطارات, وب̀`````ني �شريت امليزانية والإ

ولد ب̀`````دون ح�ش̀`````اب. فكيف  يف اإ‚̀`````اب الأ

العمل?( �س125.

:zبéب ول يéويقول يف مقالة }ي

 vة عندنا ما يزال بدائياqمفهوم الوطني qاإن(

أو العربية.  �ش̀`````واءl عند املثقف̀`````ني بالفرن�شية ا

¬ التي ينُعم بها  pة الوطن هي حمبة خرياتqحمب

 nاملواطنني والبحث nهي حمبة rعلين̀`````ا. ولي�شت

ع̀`````ن �شاحله̀`````م قب̀`````لn البحثp ع̀`````ن راحتنا. 

ن يnكÌُمن حولنا 
ومفهوُم ال�شعادة عندنا هو اأ

�شقياءُ ولي�س هو العمل على اإ�رشاكهم معنا  الأ

يف اأكرب ن�شيب منها...( �س141.

يف يف  qويقول يف مقالت̀`````¬ }احلقيقة والز

:z..تمعنا العربي›

 mأ�ش�س , فاملéتمع الذي مل يُقمr على ا rواإذن(

عقليqة فه̀`````و ل يُعدt ُ‹تمع̀`````اk حقيقيqاk. وابُن 

 هو 
s
خلدون من ناحيت¬ يعترب الوجودn العلمي

, بحيث يكون  qيف الوجود الن¶ري mاآخُر مرحلة

 nةqمطي rالذي مل يرك̀`````ب 
t
الوج̀`````وُد الجتماعي

الفك̀`````ر اإىل الوجود العملي ف̀`````ال اأمل ل¬ يف 

�س كلs جهد√  sكر sمnK الوجود احلقيقي. وم̀`````ن

 qن
أ نq¬ لحß ا اإىل فهم املéتمع العربي ذهنيqاk لأ

بnل¬ من هذا  pمن ق kبقي حمروما nتمعéه̀`````ذا امل

الوجود الذهنيu الذي هو الوجود احلقيقي( 

�س146.
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º«gÉØŸG ácô©eh §qjöT ˆG óÑY ô qµØŸG QƒàcódG

:ziآراء اأخر ويذكر يف مقالت¬ }نحو ا

أي†شاk يéب اأن اأعرت±p بغرورنا.  أنا ا )هنا ا

عnر منqا باأن¬ متفوuقl على �شاحب¬  nمن �ش sكل sاإن

يف مي̀`````دان من ميادين الثقافة اإلq وحاول اأن 

̀`````رn هذا التفوtقn ل رغب̀`````ةk يف تعليم غري√  pيُ¶ه

 ¬ pهار ع†شالتXعلى اإ kا يعر±. بل حر�شا`````̀Ã

 nÌُت بهذا اأك rة. ولقد �شع̀`````ر`````̀Äة النات`````̀ uالفكري

ة,كلم̀`````ا اجتمعrُت بقوم م̀`````ن طبقتنا.  qمن مر

وكان احلديُث ي̀`````دور يف مو�شو´. فال ت�شعُر 

أح̀`````دn احلا�رشين قد ح̀`````اول اأن يخرج ب¬  اإلn ا

, يéد في¬ هو ما يقول اإن  nآخ̀`````ر اإىل مو�شو´ ا

ول...(  �شاقتr ب¬ �شبُل القول يف املو�شو´ الأ

�س 254.

ويف اÿت̀`````ام يقول يف مقالت̀`````¬ }الثقافة 

عندهم وعندن̀`````اz وي�رشد فيه̀`````ا العديدn من 

راء اإىل اأن يختمها.
الآ

أنqن̀`````ا اإذا كنqا بني �رشqين  أي̀`````ي هنا هو ا )ورا

 uس من اأحدهما: �رش�qلنا اأن نتخل qوكان ل ب̀`````د

 qني,فاإينKتقلي̀`````د املُحد uتقليد القدم̀`````اء و�رش

 qين ل �رشq املحدKني على �رشq القدماء ل لأ qاأف†ش

أولÄ∂. بل  ةk نحو هوDلء وا qخا�ش kاأحمُل عاطفة

أو  نq ذل∂ هو الذي �شيتمq �شrÄنا ا
أ ينq اأعتق̀`````ُد ا لأ

 kف†شُل اأن ‚د طريقا ألي�س الأ كرهنا. ولكنr ا

و�شط̀`````اk يقينا ال�رشqين..? بل̀`````ى.. قد يوجد.. 

 nÌاأك kاqن¶ري kي اأخ�شى اأن يكون طريق̀`````ا`````̀ qولكن

من¬ عمليqاk..( �س 269.

¥µ
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أ�شواق العرب يف اجلاهلية, حديث في¬ متعة للنفو�س وفوائد  احلديث عن ا

للعق̀`````ول, فهو يعود بنا اإىل املéتمعات العربية القدÁ̀`````ة م�شلطاk ال†شوء على 

أن¬ كان للعرب يف اجلاهلية  Xواه̀`````ر مرتقية فريدة, وقد ل يعلم الكث̀`````ريون, ا

خرi مثيالk لها, ل من قريب ول  }معار�̀`````س مو�شميةz مل يعر± تاريï الأ· الأ

أ�شواق Œارية, ولكن من نو´ متميز.. فقد كانوا يقيمونها يف  من بعيد.. اإنها ا

مواقي̀`````ت معلومة كل �شن̀`````ة ويف مواقع حمددة منت�رشة يف ربو´ واأماكن flتلفة 

من اجلزيرة العربية واأطرافها.  

.ájQƒ°S åMÉH

.…ôØµdG »∏Y ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

ΩÓ°S E’G πÑb Üô©dG ¥Gƒ°SCG

ÊƒY QGõf .OÊƒY QGõf .O

❁
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ó‚h RÉé◊G ¥Gƒ°SCG

ÉµY ¥ƒ°S®: وهو حدث فريد من نوع¬ 

يف التاري̀`````ï العربي وXاهرة متميزة مل ت�شهد 

�شالم, فهو واإن  لها حياة العرب مثيالk قبل الإ

أن¬ ات�شع  كان �شوق̀`````اŒ kارياk يف بدايت̀`````¬, اإل ا

ن�شطة  وتطور تط̀`````وراk ملحوXاk لي�شمل كل الأ

يف حياة العرب. فع̀`````كا® –كما يقول د.ط¬ 

ح�شني يف كتاب¬ ال�شه̀`````ري: ال�شعر اجلاهلي- 

 kقائما kكب̀`````ريا kوعامل̀`````ا kم�شه̀`````ودا kكان حمف̀`````ال

بذات¬:

 ..z®Éµ```Y{ áª∏c ≈```æ©Ã k’hCG CGó```Ñf -1

وكي̀`````ف ا�شطلí عل̀`````ى اأن تك̀`````ون ا�شماk لهذا 

ال�ش̀`````وق ال�شهري? كلمة }ع̀`````كا®z من عك¶ة 

يعك¶¬ عك¶ا: حب�ش¬, عرك¬, قهر√, رد علي¬ 

فخر√, رد√, �رشف¬, مطل¬..

عك̀`````ß ب̀`````¬: افتخ̀`````ر.. وتعك̀`````ß القوم:

الق̀`````وم,   ß`````̀وتعاك ازدحم̀`````وا..  اجتمع̀`````وا, 

تفاخروا, تعاركوا, Œادلوا.. هذ√ هي ‹مل 

معاين الكلمة, وكاأن الكلمة وجدت فقط من 

اأجل هذا ال�شوق, ل ل�شبب لغوي اآخر.

QÉ```éàdG ¢```Vô©ŸG ®Éµ```Y -2…: ما الذي 

كان يعر�̀`````س يف �ش̀`````وق عكا® م̀`````ن اأ�شنا± 

التéارة?.. وما هو الن¶ام التéاري الذي كان 

ي†شبط اأمور التé̀`````ارة, والتوريد والت�شدير, 

وعملي̀`````ات البيع وال�رشاء? يقول املوDرñ �شعيد 

أ�شواق العرب يف اجلاهلية  فغاين يف كتاب¬ }ا الأ

�شالمz: }ل�ش̀`````∂ اأن املعرو�شات يف �شوق  والإ

عكا® كان̀`````ت كث̀`````رية ومتنوعة, حت̀`````ى اإنها 

مراء يف املناطق املéاورة,  أغ̀`````رت امللو∑ والأ ا

وم̀`````ن هذ√ املعرو�شات: الثي̀`````اب والزعفران 

والبخور  واÿ†ش̀`````اب  والعل̀`````∂  �شبغ̀`````ة  والأ

والعقيق, اإىل جان̀`````ب الطيور امل�شتخدمة يف 

.zال�شيد كال�شقور

YÉªàL’G ió```àæŸG ®Éµ```Y -3```«: وكما 

 kعاما kاري̀`````اŒ kكان �ش̀`````وق ع̀`````كا® معر�ش̀`````ا

 iلقبائ̀`````ل العرب كافة. فقد كان كذل∂ منتد

اجتماعي̀`````اk كبرياk حاف̀`````الk ب̀`````كل الن�شاطات 

والفعاليات الجتماعية يف حياة العرب.

 :»```HO C’Gh  …ƒ```¨∏dG  ™```ªéŸG  ®Éµ```Y  -4

 kلغوي̀`````ا kكذل̀`````∂ كان �ش̀`````وق ع̀`````كا® ‹مع̀`````ا

أدبياk اهتدi الع̀`````رب بو�شاطت¬ اإىل تهذيب  وا

أ�شلوب̀`````اk, واإىل جعل لغة ال�شعر  لغتهم لف¶اk وا

واÿطابة لغة واحدة بني جميع القبائل.

يقع ه̀`````ذا ال�شوق على   :á```æ› ¥ƒ```°S •
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بعد ب†شعة اأميال من مكة, اأما موعد 

أيام �شوق  أ بعد انته̀`````اء ا قيام¬ فيب̀`````دا

خري من  عكا® ويق̀`````ام يف الع�̀`````رش الأ

�شهر ذي القعدة, حيث ينتقل اإلي¬ من 

�شهدوا �شوق ع̀`````كا® وللغايات نف�شها 

.kتقريبا

• RÉ```éŸG …P ¥ƒ```°S: ويق̀`````ام عادة 

أوائل �شه̀`````ر ذي احلéة بع̀`````د انتهاء  ا

أيام العرب,  أيام �شوق ‹نة, لتك̀`````ون ا ا

قد  دبية  والأ والجتماعي̀`````ة  التéارية 

تنقل̀`````ت ب�ش̀`````ورة متفق عليه̀`````ا داخل 

اجلزيرة العربية.

• ó```æ÷G áehO ¥ƒ```°S∫: يقع هذا 

ال�شوق �شما› ‚د يف منطقة اجلو± 

على حدود ال�شام, ويعترب موقع¬ الهام 

 èليÿب( واÌنقطة متو�شطة بني املدينة )ي

العربي وبالد ال�شام, ويحت�شد في¬ القادمون 

من ال�شام وم̀`````ن كل اأنحاء اجلزيرة العربية, 

�شواق  و�شمن هذا املربع اجلغرايف الوا�شع لالأ

ربعة, التي تبداأ يف اجلزيرة و–ت†شن كل  الأ

�شواق  اأم�شار اÿليè العربي, ت�شتكمل تل∂ الأ

أن�شطته̀`````ا وفعاليتها ال�شنوية لتبادل التéارة  ا

دبي مع بالد ال�شام  والتالقí الجتماعي والأ

عرب بوابة �شوق دومة اجلندل.

ΩÉ°ûdG ¥Gƒ°SCG

أي̀`````وب بلدة  دي̀`````ر ا  :Üƒ```jCG  ô```jO  ¥ƒ```°S •

م̀`````ن البلدان التاريخية القدÁ̀`````ة, وما تزال 

 ïارها حتى اليوم, يف منطقة }�شيKآ موجودة ا

�شع̀`````دz التي تقع يف حوران من اأعمال ال�شام 

والقريب̀`````ة من مدينة }نوzi ويزعم املوDرخون 
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أي̀`````وب واأن مقام¬  أن̀`````¬ كان بها منزل النبي ا ا

أ�شواق  م̀`````ا زال فيها حتى اليوم.. وه̀`````و اأول ا

ن̀`````¬ اأول حمطة من م�شار±  ال�ش̀`````ام قياماk, لأ

ال�شام, ت�شل اإليها القوافل التéارية القادمة 

من احلéاز. 

 ,iتعترب مدين̀`````ة ب�رش  :iö```üH  ¥ƒ```°S •

منذ القدË, من كربيات م̀`````دن ال�شام, ومن 

 ,iوتقوم �شهرة ب�رش ïيف التاري kاأهمها �شاأنا

نها كانت ملتقى  بنو´ خا�س على التéارة.. لأ

 ¬éا تنتÃ ار الع̀`````رب, الذين ياأتونه̀`````ا`````̀éالت

بالدهم, وÃا يحملون̀`````¬ معهم من منتéات 

الهند واحلب�شة.

äÉ```YQPCG: اأذرع̀`````ات: مدينة من   ¥ƒ```°S •

مدن ال�شام, تقع بالقرب من البلقاء وتعر± 

اليوم با�ش̀`````م درعا وÁكن الق̀`````ول اإن �شاأنها 

�شبي¬ ب�شاأن ب�رشi, اأو هو يليها.

»Hô©dG è«∏ÿG ¥Gƒ°SCG

�ش̀`````واق املو�شمية يف  انت�̀`````رشت Xاهرة الأ

اÿلي̀`````è العربي انت�ش̀`````اراk وا�شعاk, وفيما يلي 

�شواق: أبرز تل∂ الأ ا

• ø```jôëÑdG ô```ég ¥ƒ```°S: يطل̀`````ق ا�ش̀`````م 

البحري̀`````ن حالياk على ‹موع̀`````ة من اجلزر 

الواقعة يف منت�شف اÿليè العربي بني قطر 

�شواق ت�شتهر ببيع  والقطي̀`````ف, وكانت تل∂ الأ

التمور واملن�شوج̀`````ات والثياب امل�شنوعة من 

الكتان. 

�شواق العامرة  ويف تل∂ الأ  :¿ÉªY ¥ƒ°S •

كان يéري تبادل الب†شائع ما بني منتوجات 

اليمن واحلéاز وبالد ال�شام واحلب�شة والهند 

وفار�س.

الغريب̀`````ة  وال¶اه̀`````رة   :ô```≤°ûŸG  ¥ƒ```°S  •

يف ه̀`````ذا ال�ش̀`````وق, ه̀`````ي اإحدi ط̀`````رق البيع 

املتمي̀`````زة.. فقد ذكر ابن حبي̀`````ب اأن }بيعهم 

في¬ املالم�ش̀`````ة والهمهم̀`````ةz اإذ يتبايعون ول 

يتكلمون.. فه̀`````ي طريقة طريفة وعéيبة يف 

التبادل التéاري.

وهو �شوق عماين �شهري   :QÉ```ë°U ¥ƒ```°S •

حبا�س والهنود  اآخر كان ي�شتقبل التé̀`````ار الأ

والفر�̀`````س وبع†س البل̀`````دان العربية القريبة, 

وع̀`````ادة م̀`````ا يق�شده̀`````ا التéار ع̀`````ن طريق 

البحار.

• HO ¥ƒ°S«: ويقع اإىل ال�شمال من مدينة 

�شحار, ويéتم̀`````ع في¬ من ل يéتمع يف غري√ 

م̀`````ن اأهل امل�رشق واملغ̀`````رب, وهو عامر طيلة 

أ�شهر ال�شنة. ا
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ويقع يف بالد   :á```eÉª«dG  ô```éM ¥ƒ```°S •

اليمامة اإىل الغرب من البحرين.. وقد بقي 

ه̀`````ذا ال�ش̀`````وق معروفاk حت̀`````ى اأواخر الع�رش 

موي. الأ

»Hô©dG Üƒæ÷G ¥Gƒ°SCG

ال�ش̀`````وق  وه̀`````ذا   :√ô```¡b  ô```ë°T  ¥ƒ```°S  •

ليق�شد√ اإل من كانت ل¬ م�شلحة يف Œارت¬ 

ن الطريق اإلي¬ طويلة و�شعبة ول تخلو من  لأ

املخاطر, كما اأن قا�شد√ ل Áكن¬ ال�شتغناء 

عن خفارة يتحفز به̀`````ا خوفاk من الل�شو�س 

والغزاة وقرا�شنة البحار وقطا´ الطرق.

• ó```Y ¥ƒ```°S¿: كان العرب اإذا انتهوا من 

�شوق ال�شح̀`````ر, بعد اأن ينتهي مو�شم¬, رحلوا 

أ�شهر منتéات عدن اإ�شافة  اإىل عدن.. اإذ في¬ ا

أنوا´ الطيب الفاخرة. اإىل الÍ وا

• AÉ```©æ°U ¥ƒ```°S: حني ينف†س النا�س عن 

�شوق عدن, يتابعون رحلته̀`````م, في�شلون اإىل 

�شنع̀`````اء, حي̀`````ث يقام هذا ال�ش̀`````وق يف وادي 

دم  �شنعاء, وكان التéار يح†رشون ال�شوق بالأ

�شباÆ و�شوi ذل∂ من  والربود والزعفران والأ

املعرو�شات.

• äƒeö†M ¥ƒ°S: معرو± اأن ح†رشموت 

هي اإقليم يقع غرب̀`````ي عمان و�رشقي �شنعاء 

و�شما› ال�شحر, وهو قاحل اإجمالk, اأما هذا 

ال�ش̀`````وق فيقوم يف رابي̀`````ة ح†رشموت.. وهو 

�شوق عادي يقت�رش على اأهل املنطقة فقط.

• á```°TÉÑM ¥ƒ```°S: احلبا�ش̀`````ة هم جماعة 

من النا�̀`````س لي�شوا من قبيل̀`````ة واحدة.. وقد 

ن من يقيم̀`````ون في¬ ينتمون  �شم̀`````ي كذل∂, لأ

اإىل flتل̀`````ف القبائل العربي̀`````ة. ومن طريف 

أن̀`````¬ كان ال�شبب  م̀`````ا يذكر عن �شوق حبا�شة ا

يف قيام املوDرñ ياقوت احلموي بتاأليف كتاب¬ 

ال�شهري }معéم البلدانz, على اأKر خال± قام 

بني ياق̀`````وت ورجل اآخر, حول �شم احلاء يف 

كلمة }حبا�شةz اأو فتحها.

¥Gô©dG ¥Gƒ°SCG

أ�شواق العراق  مل يذكر �ش̀`````يء مف�شل عن ا

�ش̀`````وi ما ورد يف بع†س امل�شادر من اإ�شارات 

أ�شواقها: flت�رشة.. ومن ا

احل̀`````رية مدينة قدÁة   :IÒ```◊G ¥ƒ```°S •

م�شهورة كان موقعها �شما› الكوفة.. 

• óHôŸG ¥ƒ°S: املربد �شاحية من �شواحي 
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أ�شهر  مدين̀`````ة الب�رشة, وال�شوق املذك̀`````ور من ا

أ�شواق العرب القدÁة, وقد عر± بالتéمع  ا

الكبري للقبائل العربي̀`````ة, خ�شو�شاk ال�شعراء 

.Ëنا العربي القدKاملعروفني يف ترا

أدبيات اللغة العربية, مكتبة مدبو›, القاهرة, م�رش. د. حممد عاطف, ا  -1

�شالم, دار الرتاث للن�رش, دم�شق, �شورية. أ�شواق العرب يف اجلاهلية والإ فغاين, ا 2- �شعيد الأ

�شالم, املركز العربي للن�رش, بريوت, لبنان. أ�شواق العرب قبل الإ 3- عرفان حممد حمور, ا

™LGôŸG

¥µ
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 zكان احتف̀`````ال من¶مة الأ· املتحدة للرتبي̀`````ة والعلوم والثقافة }اليون�شكو

م هذا العام م�شوبا ب¶الل م̀`````ن الت�شاوDم حيث اأفادت  بالي̀`````وم العاملي للغة الأ

املن¶م̀`````ة اأن ن�شف لغات العامل وعدده̀`````ا �شتة اآل± لغة مهددة بالختفاء واأن 

أقليات  أو تتحدKها ا أملاني̀`````ا �شواء كانت حملي̀`````ة ا ع�̀`````رشات اللغات املوجودة يف ا

مهددة بالنقرا�س خا�شة لهéات: ريز�س وبايري�س وموزلفرانكي�س.

.…Qƒ°S »°SÉeƒ∏HOh »Øë°Uh ÖJÉc

.»∏Y ™«£e ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

ÊhÎµd E’G öûædGh á«Hô©dG á¨∏dG

ô≤°U »côJ .Oô≤°U »côJ .O

❁
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أملانيا لدi املن¶مة  وقالت جلنة متثي̀`````ل ا

يف بون اإن لغة من بني لغات العامل تختفي كل 

أ�شبوعني  تقريباk علما اأن املن¶مة –تفل كل  ا

م تذكرياk بالتنو´  عام باليوم العامل̀`````ي للغة الأ

اللغوي يف العامل. 

وال�ش̀`````وDال ال̀`````ذي يطرì نف�ش̀`````¬ هل كان 

للتطور التكنولوجي الهائل وKورة الت�شالت 

أK̀`````ر �شلبي يف انقرا�س ه̀`````ذ√ اللغات خا�شة  ا

لكرتوين تهيمن عليها بن�شبة  واأن لغة الن�رش الإ

نكليزية???  85% لغة واح̀`````دة هي اللغ̀`````ة الإ

خ̀`````ر الهام املط̀`````روì اأين تقف  وال�ش̀`````وDال الآ

عالمية  اللغة العربية يف Xل هذ√ العوملة الإ

الت̀`````ي –م̀`````ل يف طياتها تنمي̀`````ط الثقافات 

بثقافة واح̀`````دة وبالتا› فر�̀`````س لغة عوملية 

وحد  واح̀`````دة عل̀`````ى ال�شع̀`````وب واملر�ش̀`````í الأ

نكليزية  له̀`````ذا املن�شب بالطبع ه̀`````ي اللغة الإ

ب̀`````ال مناز´ كونها املهيمن̀`````ة باملطلق على لغة 

ال�شبك̀`````ة العنكبوتية..?? وقب̀`````ل التحري عن 

جابة املمكن̀`````ة يéدر التنوي¬ Ãعنى الن�رش  الإ

 nن�رش
n
لغة وا�شطالحا: يقول املعéم الو�شيط. 

أو ال�شحيفة: اأي اأخرج¬ مطبوعا.  الكت̀`````اب ا

والنا�رش: م̀`````ن يحرت± ن�رشn الكت̀`````ب وبيعnها. 

والن�̀`````رش: طبُع الكتب وال�شح̀`````ف وبيُعها اأما 

لكرتوين فامل�شطلí يتباين  بخ�شو�س الن�رش الإ

من حيث الو�شيلة ون̀`````ورد املعنى والفروقات 

كما ورد يف املو�شوعات احلديثة ويف مقدمها 

املو�شوعة احلرة – ويكيبيديا.

 :ÊhÎµd E’G öûædG ≈æ©e  -1

‚ليزي̀`````ة:  )بالإ لك̀`````رتوين  الإ الن�̀`````رش   

 ) ePublishing أو  ا  Electronic Publishing

ه̀`````و الن�̀`````رش الرقم̀`````ي للكت̀`````ب واملق̀`````الت 

لكرتوني̀`````ة, وتطوير الكتالوجات واملكتبات  الإ

 kلكرتوين �شائعا الرقمية. ولقد اأ�شبí الن�رش الإ

يف ‹ال الن�رش العلمي, حيث وجد اأن الن�رش 

العلمي ه̀`````و طبُع الكت̀`````ب وال�شحف وبيُعها 

والعمل عل̀`````ى ا�شتبدال مراجع̀`````ة الدوريات 

العلمي̀`````ة من قب̀`````ل املخت�شني ولك̀`````ن وعلى 

نرتنت  الرغ̀`````م من اأن التوزيع ع̀`````ن طريق الإ

ع̀`````رب املواقع مرتبط ج̀`````داÃ k�شطلí الن�رش 

أن¬ يوج̀`````د الكثري من طرق  لك̀`````رتوين, اإل ا الإ

لكرتوين عرب ال�شبكة, كاملو�شوعات  الن�̀`````رش الإ

التي تك̀`````ون على قر�س م†شغ̀`````وط, اإ�شافة 

اإىل املن�شورات املرجعية والفنية التي يعتمد 

عليها امل�شتخدمون املتéولون من دون ات�شال 

نرتن̀`````ت. وهنا∑ بال �ش∂  ع̀`````ا› ال�رشعة بالإ

لكرتوين وبني الن�رش  فرق كبري ب̀`````ني الن�رش الإ

التقلي̀`````دي للمعلومات ال̀`````ذي يتم من خالل 

طباعة الكتب وال�شحف واملéالت وتوفريها 

أن¬ ي�شمل طباع̀`````ة املن�شورات  للقراء, كم̀`````ا ا

عالنات التéارية وغري التéارية وتوزيعها  والإ

ب�ش̀`````كل ورقي على املهتم̀`````ني. و�رشكة الن�رش 

الت̀`````ي ترغب بالرتويè لكتاب معني ل Áكنها 

الو�شول اإىل قط̀`````ا´ وا�شع من النا�س اإل من 
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خ̀`````الل حملة اإعالنية وا�شع̀`````ة ت�شمل التلفاز 

لك̀`````رتوين بطبيعت¬  واملذيا´ بينم̀`````ا الن�رش الإ

قائم على التعمي̀`````م والنت�شار الوا�شع لعموم 

ر�س يف وقت واحد  أربع جهات الأ املتلقني يف ا

فم�شافات املكان تتماهى مع فوا�شل الزمان 

لكرتوين مل يعد متلقيا  واملتلقي يف الن�̀`````رش الإ

فق̀`````ط واإ‰ا غ̀`````دا طرفا فاع̀`````ال ومتفاعال 

يف ‹مل العملي̀`````ة ويهمنا اأن نقف هنا عند 

لكرتوين  احلالة العربية فيما يتعلق بالن�رش الإ

للو�شول بالتا› اإىل و�شع اللغة العربية.

:ÊhÎµd E’G öûædGh Üô©dG -2

لكرتوين يف   لقد تاأخرت �شناعة الن�رش الإ

الوطن العربي مقارنة بالتقدم املذهل الذي 

–ق̀`````ق يف الغرب وامل�شاح̀`````ب لنمو كبري يف 

املعلومات.  وتكنولوجيا  الكمبيوت̀`````ر  �شناعة 

ففي الوقت الذي يتحول في¬ العامل من ع�رش 

النه†شة ال�شناعية اإىل ع�رش املعرفة وتتحول 

اقت�شاديات العامل اإىل اقت�شاد املعرفة مازال 

�شالمي يف العامل  حéم التواج̀`````د العربي والإ

الرقم̀`````ي �شÄيل جدا مقارن̀`````ة بتعداد �شكان¬ 

ال̀`````ذي تخطي املليار. وبالت̀`````ا› فاإن الثقافة 

�شالمي̀`````ة م̀`````ن ناحي̀`````ة حé̀`````م  العربي̀`````ة والإ

املعلومات واملوجودة يف �شورة رقمية مازال 

�شÄيال, ‡ا يرتتب عل̀`````ى ذل∂ كلفة باه¶ة 

ت†شا± اإىل Kمن الكتاب.

و–†رشين هن̀`````ا تل∂ احلكاي̀`````ة العربية 

القدÁة التي تقول:

أراد اأن يك̀`````رم عامل̀`````ا كبريا,  أم̀`````ريا ا  اأن ا

قام̀`````ة يف ق�رش√, لي�شتفيد من  فدعا√ اإىل الإ

علم̀`````¬ وينهل من �شعر√, ومل ي�شاأ العامل الكبري, 

مري, ولكن طلب من¬ اأن  اأن يرف†س دع̀`````وة الأ

بل والبغال واحلمري,  ير�شل ل¬ اأربعني من الإ

بل  مري عن �رش طلب¬, اأجاب¬ اأن الإ وملا �شاأل¬ الأ

والبغال واحلمري لي�شت ل¬, ولكن حلمل بع†س 

كتب¬ ومراجع̀`````¬ و‹لدات¬ ومعاجم¬ التي لن 

أKن̀`````اء اإقامت¬ عند  ي�شتطي̀`````ع ال�شتغناء عنها ا

مري من الوزير تنفيذ رغبة  مري, فطلب الأ الأ

العامل الكبري.

ن من  ديب الآ ̀`````ثn هذا العامل الأ pلو بُع iتُر

قرب√, و�شاهد باأم عين¬, التطور التكنولوجي 

لك̀`````رتوين الهائل الذي يعي�ش¬ اأحفاد√ من  والإ

ن�شان العادي,  دباء, بل يعي�ش¬ الإ العلماء والأ

 iاإن�شان اأول القرن احل̀`````ادي والع�رشين, تُر

ماذا يفعل وماذا يقول?

اأعتقد اأن اأول �ش̀`````يء �شيفعل¬ هذا العامل 

ه̀`````و حماولة التعل̀`````م والتدرب عل̀`````ى اأجهزة 

أو  لية, ومعرفة كيفية الدخول ا احلا�شبات الآ

نرتن̀`````ت العاملية, واإذا  ال�شرتا∑ يف �شبكة الإ

أم̀`````راء الع�رش اأن ي�شت†شيف¬  طلب من¬ اأحد ا

مري القدË, لذهب  يف الق�رش, مثلما فعل الأ

عاملنا اإلي¬ ومع¬ حقيبة )�شام�شونيت( �شغرية 
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فيه̀`````ا كل كتب¬ ومراجع¬ و‹لدات¬ ومعاجم¬ 

›, والتي  املخزنة عل̀`````ى اأقرا�س احلا�شب الآ

ي�شتطيع ت�شغيلها من خالل اأجهزة الكمبيوتر 

مري الذي  املوجودة بال �ش∂ يف ق�رش هذا الأ

دباء.  دب والأ يقدر العلم والعلماء, ويكرم الأ

أما اإذا كانت هذ√ الكتب واملراجع واملéلدات  ا

نرتنت, فلن  واملعاج̀`````م موجودة على �شبكة الإ

يحمل مع¬ هذا الع̀`````امل �شوi حقيبة مالب�ش¬ 

فقط.

ن حل¶ات فارقة بني  أننا نعي�س الآ ل�ش∂ ا

ع�رشين من ع�شور الن�رش, هما الن�رش الورقي 

لك̀`````رتوين, متاما مثلم̀`````ا عا�شت  والن�̀`````رش الإ

الب�رشي̀`````ة تل̀`````∂ اللح¶ات الفا�شل̀`````ة عندما 

اخرت´ يوهان جوتن̀`````ربج حرو± الطباعة يف 

عام 1465م, فتحقق لعامل الن�رش قفزة نوعية 

هائلة و�شفه̀`````ا مارتن لوKر ` موD�ش�س املذهب 

أ�شمى ف†شائل الرب  الربوت�شتانت̀`````ي̀  باأنه̀`````ا }ا

ن�شاين  على عباد√z, وا�شتفاد منها املéتمع الإ

طوال القرون ال�شابقة, ول يزال ي�شتفيد.

:¿ƒª°†ŸGh á∏«°SƒdG ‘ á«Yƒf á∏≤f – 3

ن نقلة  يعي�̀`````س اإن�شان ه̀`````ذا الع�̀`````رش الآ

نوعية اأخرi على م�شتوi الو�شيلة التي رÃا 

توKDر يف امل†شمون, ويف �شكل طريقة الكتابة, 

لكرتوين -كما يقول �شادق طاهر:  فالن�رش الإ

لكرتونية يف flتلف  جهزة الإ هو ا�شتخدام الأ

دارة والتوزيع للبيانات  نت̀`````اج والإ ‹الت الإ

واملعلوم̀`````ات وت�شخريه̀`````ا للم�شتفيدين )وهو 

�شاليب  ÁاK̀`````ل متاماk الن�̀`````رش بالو�شائ̀`````ل والأ

التقليدي̀`````ة( فيما ع̀`````دا اأن ما ين�رش من مواد 

غرا�س  معلوماتي̀`````ة ل يتم اإخراج̀`````¬ ورقياk لأ

التوزيع, بل يتم توزيع¬ على و�شائط اإلكرتونية 

قرا�س املد‹ة اأو من  أو الأ قرا�س املرنة ا كالأ

نرتنت…  لكرتوني̀`````ة كالإ خ̀`````الل ال�شبكات الإ

ن طبيع̀`````ة الن�̀`````رش هذ√ ت�شتخ̀`````دم اأجهزة  ولأ

كمبيوت̀`````ر اإلكرتونية يف مرحلة -اأو يف جميع 

عداد للن�رش اأو لالطال´ على ما  مراحل- الإ

ين�̀`````رش من مواد ومعلومات فقد جازت عليها 

لكرتوين . ت�شمية الن�رش الإ

أح̀`````د اإفرازات  لكرتوين ا ويعد الن�̀`````رش الإ

 application التطبيقي̀`````ة   è`````̀الربام

programs التي تنتمي اإىل عامل الرب‹يات 
.so�ware `أو ال ا

وقد ا�شتفاد النا�رشون من تقنيات الع�رش, 

ومن و�شائ̀`````ل الت�شال واملعلومات, ومن عامل 

الرب‹ي̀`````ات, فاقتحموا ف†ش̀`````اء املعلوماتية, 

لكرتونية  وحلقوا يف �شم̀`````اء ال�شفح̀`````ات الإ

وال�رشائ̀`````í املمغنط̀`````ة, واأقرا�̀`````س اللي̀`````زر, 

وو�شع̀`````وا مكتنزاتهم و‹لداته̀`````م على تل∂ 

أو  �شواق, ا ال�رشائí الرقيقة وطرحوها يف الأ

نرتنت, فحدث  Kري من خالل �شبكة الإ عرب الأ

ت†شخم هائل وغ̀`````ري م�شبوق بل يعéز العقل 

ن,  الب�رشي عن التو�شل اإىل تقدير حéم¬ الآ
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ولعل هذا يرجع اإىل اأن املعلومات 

ن�ش̀`````اين الوحيد  }تع̀`````د امل̀`````ورد الإ

ال̀`````ذي ل يتناق�̀`````س ب̀`````ل ينمو مع 

زيادة ا�شتهالك̀`````¬z, على حد تعبري 

الدكتور نبيل علي يف اأحدث كتب¬ 

}الثقافة العربية وع�رش املعلومات, 

.z48س�

�شليم̀`````ان  الدكت̀`````ور  يق̀`````ول 

الع�شكري يف عدد يناير 2001 من 

‹لة العربي اإن }ال�شنوات الراهنة 

�شت�شه̀`````د تط̀`````ورا مت�شارعا تكون 

اإحدK iم̀`````ار√ املبا�رشة ات�شا´ رقعة 

ح�شاب  عل̀`````ى  لكرتوين  الإ الن�̀`````رش 

 iم الن�̀`````رش الورقي على م�شتوéح

الدول املتقدمة يف ال�شنوات الع�رش 

القادمة, اأما يف الدول التي يطلق 

عليه̀`````ا العامل الثالث, فتحتاج من ع�رشين اإىل 

KالK̀`````ني عاما حتى ي�شبí له̀`````ا ن�شيب يعتد 

أن¬ مع حلول  ب¬ يف هذا املé̀`````الz. ويُ†شيف ا

العقد الثاين م̀`````ن القرن �شو± تفقد و�شائل 

�ش̀`````دارات الورقية  ع̀`````الم املطبوع̀`````ة والإ الإ

بوج¬ عام جانب̀`````ا كبريا من اأهميتها ودورها 

نتيéة التطورات الهائلة يف ‹ا› الت�شال 

.zواملعلومات

هرام امل�رشية  ويف خرب ن�رشت¬ جريدة الأ

جاء في¬: }قريب̀`````ا وبالتحديد يف عام 2006 

ك�شا∑ التي  �شتختفي ال�شح̀`````ف الورقية والأ

 l∑أك�شا تبيعها م̀`````ن ال�شوار´, و–ل حمله̀`````ا ا

اإلكرتوني̀`````ة, Áك̀`````ن للق̀`````ارÇ اأن ي�شحن منها 

أو املéلة  جهازا اإلكرتونيا خا�شا بال�شحيفة ا

التي يريدها, Kم يقراأها فيما بعد عن طريق 

.zشا�شة اإلكرتونية خا�شة�

وتق̀`````ول �رشك̀`````ة مايكرو�شوف̀`````ت لقط̀`````ا´ 

عوام  اإن¬ بحل̀`````ول الأ التطوي̀`````ر التكنولوجي 

جهزة  القليل̀`````ة القادم̀`````ة �شت�شب̀`````í ه̀`````ذ√ الأ

خفيفة, ولها �شا�ش̀`````ة مرنة وتزود ببطاريات 

تعمل ملدة 24 �شاع̀`````ة. واأ�شافت اإن¬ يف عام 
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2018 �شتنقر�س ال�شح̀`````ف الورقية متاما, 

لكرتونيات ه̀`````ي امل�شتقبل, اأما الورق  ن الإ لأ

فهو املا�شي.

ويق̀`````ول بي̀`````ل جيت�̀`````س - موD�ش�̀`````س �رشكة 

مايكرو�شوف̀`````ت- يف كتاب̀`````¬ }املعلوماتية بعد 

نرتن̀`````ت -طري̀`````ق امل�شتقب̀`````لz: -الذي قام  الإ

برتجمت¬ عبد ال�ش̀`````الم ر�شوان- اإن الطريق 

ال�رشي̀`````ع للمعلوم̀`````ات �شو± يح̀`````ول Kقافتنا 

بالقدر ذات¬ من العم̀`````ق وات�شا´ املدi الذي 

ات�ش̀`````م ب̀`````¬ التحول ال̀`````ذي اأحدKت̀`````¬ مطبعة 

جوتنربج يف الع�̀`````رش الو�شيط. وي†شيف: اإن 

 íشياء تتح̀`````ر∑ بدرجة من ال�رشعة ي�شب� الأ

م̀`````ن الع�شري معها اإم†ش̀`````اء الكثري من الوقت 

يف الن¶̀`````ر اإىل ال̀`````وراء. واأن التكنولوجيا لن 

تنت¶ر حتى ي�شبí النا�س متهيÄني لها, على 

أنها ه̀`````ي اÿادم ولي�شت ال�شيد.  الرغم من ا

وعل̀`````ى الرغم من ذل∂ ف̀`````اإن النا�س يريدون 

اأن يفهم̀`````وا كيف �شتéعل ه̀`````ذ√ التكنولوجيا 

امل�شتقبل flتلفا, وهل �شتéعل حياتنا اأف†شل 

أ�شواأ? غري اأن اإيقا´ التغري التكنولوجي هو  أم ا ا

حيان اأن  من ال�رشعة بحيث يبدو يف بع†س الأ

خر. واأن  العاملn �شيكون flتلفا متاما من يوم لآ

التكنولوجيا هي الت̀`````ي �شتمكن املéتمع من 

مر ي�شتحق  اتخاذ ق̀`````رار �شيا�شي, لذا فاإن الأ

ألفة مع  بذل اجلهد من اأجل تاأ�شي�س عالقة ا

 ..zاأجهزة الكمبيوتر

�شال̀`````í يف  د.ن†ش̀`````ال  �شت̀`````اذ  الأ يق̀`````ول 

كتاب¬ }الق�شة الق�ش̀`````رية يف �شورية ق�ش�س 

الت�شعينياتz ح̀`````ول الن�رش الورقي يف �شورية 

خ̀`````الل عق̀`````د الت�شعينات باأن¬ Áث̀`````ل )ذروة 

م̀`````ا و�شل اإلي¬ اÿط البي̀`````اين املحدد مل�شار 

التéرب̀`````ة الق�ش�شية ال�شوري̀`````ة, فقد �شدر 

فيما بني عامي 1990 و1999 ما يزيد على 

خم�شمÄة وت�شع وع�رشين ‹موعة ق�ش�شية, 

لنحو مÄت̀`````ني وخم�شني قا�ش̀`````اk وقا�شة, اأي 

Ãع̀`````دل Kالث وخم�شني ‹موع̀`````ة كل �شنة, 

أي̀`````ام!! وقد بلغت هذ√  و‹موع̀`````ة كل �شبعة ا

خرية من  على يف ال�شنة الأ الذروة حده̀`````ا الأ

الت�شعيني̀`````ات, التي �شه̀`````دت وحدها �شدور 

نحو �شت و�شبعني ‹موعة, اأي ‹موعة كل 

 .) !!kأيام تقريبا أربعة ا ا

 á¨∏dG ≈∏Y ÊhÎµd E’G öûædG äGÒKCÉJ-4

:á«Hô©dG

هنا∑ تاأKريات �شلبي̀`````ة وتاأKريات اإيéابية 

لكرتوين  عل̀`````ى اللغة العربية ج̀`````راء الن�رش الإ

أK̀`````ريات ال�شلبية اأكÌ ما ت¶هر يف  وت¶هر التا

وىل احلد م̀`````ن جماليات اللغة  ناحيت̀`````ني الأ

العربي̀`````ة والثانية احلد م̀`````ن فاعلية املواقع 

العربية ب�شبب م�شكالت ال�رش± والنحو يف 

اللغة العربية.

 kفن¶̀`````را ل�رشعة التعام̀`````ل املطلوبة لغويا

على �شفح̀`````ات الويب, حي̀`````ث اإن كل �رشبة 
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عل̀`````ى لوحة املفاتيí له̀`````ا Kمنها على ال�شبكة 

العاملية, فقد اأدi هذا اإىل اختزال الن�شو�س 

مر الذي �شيوKDر ` يف  اإىل كلمات مفتاحية, الأ

املدi البعيد ` عل̀`````ى جماليات اللغة العربية 

أو  يف عمومياته̀`````ا, واأي†شا يف طريقة �شكلها ا

ر�شمها. ورÃا بع̀`````د ع�رشين اأو KالKني عاما 

من التعامل اللغوي بهذ√ الطريقة, ‚د لغة 

عربي̀`````ة اأخرi غ̀`````ري التي نتعام̀`````ل بها اليوم 

أخ̀`````رi فاللغة  هذا من ناحي̀`````ة ومن ناحية ا

العربي̀`````ة تعترب دخيلة على لغ̀`````ات الرب‹ة, 

فق̀`````د Xهرت بع†س امل�ش̀`````كالت يف املحار± 

مر  العربية على م�شتوi ال�رش± والنحو, الأ

ال̀`````ذي يوDدي اإىل انغالق ن�ش̀`````ي يوDدي بدور√ 

لكرتونية, و�رشعة  اإىل انعزالي̀`````ة وKائقن̀`````ا الإ

اندKارها, و�شعف فاعلي̀`````ة مواقعنا العربية 

يéابية تب̀`````دو اأكÌ كما  أK̀`````ريات الإ لك̀`````ن التا

عددها ال�شاعر امل�رشي اأحمد ف†شل �شبلول 

وتتمثل Ãايلي:

لكرتوين الن�شو�س من  1- يُحرر الن�رش الإ

قب†شة اÿطي̀`````ة linearity ال�شارمة التي 

فر�شها عليها جمود الورق وKبوت الطباعة, 

حي̀`````ث Áك̀`````ن الرب̀`````ط -يف حال̀`````ة الن�̀`````رش 

لكرتوين- بني اأي مو�شع واآخر داخل الن�س  الإ

أو الوKيقة, وك�ش̀`````ف م�شارات الت�شعب داخل  ا

الن�س املفرد.

لك̀`````رتوين فر�شا ل  2 ` يُتي̀`````í الن�̀`````رش الإ

لكرتونية  متناهية م̀`````ن عدد ال�شفح̀`````ات الإ

يف �رشيح̀`````ة �شغرية للغاية, فعلى �شبيل املثال 

Áك̀`````ن لقر�س ليزر c.d واح̀`````د اأن ي�شع ما 

 ,Ëم الق̀`````راآن الكرéي̀`````وازي األف كت̀`````اب بح

وعم̀`````ا قريب 10 اآل± كتاب يف مثل حéم¬, 

ف†ش̀`````ال عن الطابعات التي �شتكون يف حéم 

علبة الكربيت.

3 ` احلري̀`````ة املطلق̀`````ة يف ن�̀`````رش م̀`````ا يود 

ن�ش̀`````ان ن�̀`````رش√, فال قي̀`````ود, ول رقابة على  الإ

لك̀`````رتوين, وخا�ش̀`````ة عل̀`````ى �شبكة  الن�̀`````رش الإ

نرتنت. واأكرب مث̀`````ال على ذل∂ ما ن�رش يف  الإ

نرتنت.  منتدi موقع اأخب̀`````ار اليوم ب�شبكة الإ

ن  ألغى هذا املوقع منتدا√, لأ ولكن �رشعان ما ا

دب واللياقة. ومل  الزائرين Œاوزوا حدود الأ

ي�شتطع املوقع اأن يفعل اأكÌ من هذا. 

لكرتوين -كما �شبق اأن  4-يُتي̀`````í الن�رش الإ

أين̀`````ا- اإن�شاء ‹الت اإلكرتونية تق†شي على  را

عن�̀`````رشي الزمن وامل�شاف̀`````ة اللذين يف�شالن 

أراد من الكتsاب,  بني النا�س, ويحررها م̀`````ن ا

ويف هذ√ احلالة �شي�شب̀`````í الكاتب امل�شرت∑ 

نرتن̀`````ت قادرا على  أو امل�شتخ̀`````دم ل�شبكة الإ ا

ن�رش اإنتاج̀`````¬ بنف�ش¬, بل اإن̀`````¬ �شيكون قادرا 

على ق̀`````راءة ن�شو�ش¬ ب�شوت¬ واإرفاق �شورت¬ 

أن¬ �شيتلقى ردودا من كتاب  م̀`````ع الن�س, كما ا

اآخري̀`````ن, رÃا ل يكونون على علم ب�شخ�شية 
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ن التعامل يف هذ√ احلالة  �شاح̀`````ب الن�س, لأ

�شيكون مع الن�س املر�شل, ولي�س مع الكاتب 

نرتنت  ذات̀`````¬, وهن̀`````ا يالح̀`````ß اأن �شبك̀`````ة الإ

�شتعمل على اإلغاء جمي̀`````ع الفوارق الطبقية 

)عل̀`````ى حد تعبري بهاء �شاه̀`````ني يف كتاب¬ عن 

أن̀`````¬ لن يكون هنا∑  نرتنت(, ذل∂ ا �شبك̀`````ة الإ

كمبيوت̀`````ر اأف†شل من كمبيوتر داخل ال�شبكة, 

وبالتا› لن يك̀`````ون هنا∑ �شخ�س اأف†شل من 

�شخ�̀`````س, اإذ تعتمد هوية الكاتب ومركز√ يف 

فكار√  ال�شبك̀`````ة على كيفية تقدÁ¬ لنف�ش¬ ولأ

م̀`````ن خالل لوحة املفاتيí, فلو اأن كاتبا كبريا 

ا روائيا  vأ�شتاذنا ‚يب حمفو® قدم ن�ش مثل ا

جدي̀`````دا م̀`````ن خ̀`````الل ال�شبكة, ف̀`````اإن احلكم 

النقدي علي̀`````¬ �شيكون من خالل التعامل مع 

الن�̀`````س نف�ش¬, ولي�س م̀`````ن خالل ا�شم ‚يب 

حمفو®.

5- اإذا كانت تكنولوجيا الطباعة ‚حت 

يف اإ�شق̀`````اط �شلطة املتح̀`````دث على م�شتمع¬ 

)ع̀`````ن طريق ق̀`````راءة ال̀`````ورق( فرÃ̀`````ا يكون 

Ãقدور تكنولوجيا املعلومات اإ�شقاط �شلطة 

املوDلف على قارئ¬, لينتز´ هذا القارÇ حق¬ 

يف حرية قراءة ن�ش¬ وفقا لروDيت¬ وغايت¬.

التوف̀`````ري يف تكالي̀`````ف ال�شتخ̀`````دام   -6

الورق̀`````ي: حي̀`````ث تكون عملي̀`````ة الن�رش فاعلة 

و‹دي̀`````ة اقت�شادي̀`````اk عندم̀`````ا ل تعتمد على 

أ�شعار√ ب�شورة  ا�شتخدام الورق, الذي ترتفع ا

خر. كذل∂ فاإن اعتماد  ملحوXة, من وقت لآ

لكرتوين,يلغي حلقة مهمة األ وهي  الن�̀`````رش الإ

التوزي̀`````ع الذي يحتاج اإىل جي�̀`````س من الب�رش 

والو�شائط.

 :á°UÓÿG

يف النهاي̀`````ة ه̀`````ل �شنقول وداع̀`````ا للكلمة 

املكتوب̀`````ة بالقل̀`````م الر�شا�̀`````س اأو احلرب على 

ال�شفح̀`````ة الورقي̀`````ة البي†شاء, ه̀`````ل �شتحل 

املعادل̀`````ة الريا�شي̀`````ة حمل ق�شي̀`````دة ال�شعر, 

و–ل اأرقام الكمبيوتر الثنائية حمل اللوحة 

ن�شان يف القرن  الت�شكيلي̀`````ة, وهل �شي�شبí الإ

احل̀`````ادي والع�رشين رقم̀`````ا يف معادلة جربية 

–كم هذا الع̀`````امل? يق̀`````دم ال�شاعر امل�رشي 

حا�شي�س  اأحمد ف†شل �شبلول ت�شورا مل�شتقبل الأ

داب العربي̀`````ة يف Xل طغيان اأن¶مة  Œا√ الآ

لكرتوين فيقول: الن�رش الإ

ه̀`````ل �شت�شب̀`````í روايات ‚ي̀`````ب حمفو® 

أ�شعار املتنب̀`````ي واأحمد �شوقي و�شالì عبد  وا

ال�شبور واأمل دنقل, تراKا حمفوXا يف العلب 

ن�شان �شي¶ل اإن�شانا تهز  أم اأن الإ املمغنط̀`````ة? ا

م�شاع̀`````ر√ ‚مةl يف ال�شماء وموجةl يف البحر 

وزه̀`````رةl عل̀`````ى الغ�شن و�شخ�شي̀`````ةl يف رواية 

و�شورةl �شعرية يف ق�شيدة ومن¶رl طبيعي يف 

لوحة فنان? بينما يناق�س الدكتور نبيل علي 

لكرتوين على  أK̀`````ريات املختلفة للن�̀`````رش الإ التا

الثقافة العربية 
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فيقول يف كتاب̀`````¬ املهم: }الثقافة العربية 

�شارة  وع�رش املعلوماتz �س151 -ال�شابق الإ

نرتنت �شتزيد  اإلي¬- }هنا∑ من يق̀`````ول اإن الإ

بدا´ والبتكار من خالل مداومة  من قدرة الإ

بح̀`````ار الالحم̀`````دود يف ف†ش̀`````اء املعلومات  الإ

وتوف̀`````ري العديد م̀`````ن و�شائل التعل̀`````م الذاتي 

وتنمية القدرات الذهنية, خا�شة اأن التعامل 

لية والرب‹يات ي�شاعد على ‰و  مع الن¶م الآ

التفكري املنطقي واملنهéي. يف املقابل هنا∑ 

بدا´  نرتنت �شتحيل عملية الإ من يقول اإن الإ

نتاج(  أو اإع̀`````ادة الإ اإىل ن̀`````و´ من الج̀`````رتار )ا

دب اإىل الوKائقية والفن الت�شكيلي  لينح̀`````و الأ

اإىل الكولج )الق�س والل�شق( واملو�شيقى اإىل 

لكرتوين, وي�شبí اإبهار العر�س  نو´ من املزج الإ

عالم عو�شا  وا�شتغالل اإمكانات و�شي̀`````ط الإ

ع̀`````ن م†شمون الر�شالة الت̀`````ي ينقلها –قيقا 

ملقولة }الو�شيط ه̀`````و الر�شالةz التي اأطلقها 

.zعالمي مار�شال مكلوهان رائد التن¶ري الإ

وىل وكاأن امل�شتقبل   قد توحي الن¶رة الأ

نرتنت يف  �شو± يك̀`````ون للكمبيوتر وع̀`````امل الإ

تطور√ املذهل واملثري الذي ل يعر± احلدود, 

ن�شان الذي اخرت´ الكومبيوتر قد  غري اأن الإ

ي�شتبع̀`````د√ هذا اجلهاز لفرتة ولكن لي�س على 

ن�شان زمام  طول اÿط فالبد اأن ي�شتعيد الإ

املبادرة وي�شخر مبتكرات¬ ملا يريد, واأن يزاوج 

بدا´ م̀`````ع العلم, والفن م̀`````ع الريا�شيات,  الإ

ن�ش̀`````ان �ش̀`````و± ي¶ل هو حم̀`````ور هذا  ن الإ لأ

الكون ي�شن̀`````ع فنا اإذا انت�ش̀`````ى فينت�شي مع¬ 

خرون ويكت�شف ويخ̀`````رت´ ويبد´ وي†شيف  الآ

ن�شانية مال Áك̀`````ن توقع¬ يف كل  للحي̀`````اة الإ

املéالت, فالكمبيوتر بالتاأكيد ل ينت�شي ول 

أو ال�شهر,  أو الفرì ول احلزن ا يعر± البكاء ا

وله̀`````ذا فهو ل ي�شتطيع اأن يبد´ فنا ول فكرا 

ول Áل̀`````∂ يف اأف†ش̀`````ل حالت̀`````¬ اإل اأن ينفذ 

ن�شان بط̀`````ر± اإ�شبع¬ واأما  أم̀`````را ي�شدر√ الإ ا

أنها لغة  أKبتت ا بالن�شب̀`````ة للغة العربية الت̀`````ي ا

أنها كانت ال�شباقة  بدا´ والفك̀`````ر وا الفن والإ

يف ‹̀`````الت الطب واÿوارزمي̀`````ات والفل∂ 

والعل̀`````وم املختلفة قب̀`````ل اأن تخرج اأوروبة من 

أنها قادرة على ه†شم  ع�شور ال¶الم لب̀`````د ا

لغة الع�رش وع�شية على النقرا�س بل متل∂ 

مقوم̀`````ات تطويع معطيات الث̀`````ورة الرقمية 

كلها ل�شالí ا�شتمرارها قوية منيعة..

نبيل علي -الثقافة العربية وع�رش املعلومات �س 48- 151.  -1

�شليمان ع�شكري –‹لة العربي عدد يناير 2001.  -2

ن†شال �شالí –الق�شة الق�شرية يف �شورية ق�ش�س الت�شعينات.  -3

QOÉ°üeh ¢ûeGƒg
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بيل غيت�س –املعلوماتية بعد النرتنت طريق امل�شتقبل ترجمة عبد ال�شالم ر�شوان.  -4

املعéم الو�شيط.  -5

ويكيبيديا – املو�شوعة احلرة.  -6

�شكندرية. اأحمد ف†شل �شبلول -‹لة الثغر للثقافة والفنون ال�شادرة بالإ  -7

لكرتوين عبد العزيز البابطني -‹لة العربي- ني�شان 2001. ندوة اأفاق الن�رش الإ  -8
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يعت̀`````رب ا�شتخدام الطاق̀`````ة النووية من اأهم املé̀`````الت احليوية ذات البعد 

امل�شتقبل̀`````ي يف ا�شتخدامات الطاق̀`````ة بال�شور املختلفة له̀`````ا على الرغم ‡ا 

ي�شاحب ذل∂ من تلوث ن̀`````ووي واإ�شعاعات قاتلة تهدد جميع الكائنات احلية 

من اإن�شان وحيوان ونبات واأي†شا جماد.

.…Qƒ°S åMÉH
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 بداي̀`````ة يé̀`````ب التفريق ب̀`````ني نوعني من 

ول ويعر±  التفاع̀`````الت النووية.. الن̀`````و´ الأ

بالتفاع̀`````ل الن̀`````ووي الن�شط̀`````اري حيث يتم 

 )Radioactive( بقذ± ن̀`````واة عن�رش م�شع

مثل اليورانيوم بو�شاط̀`````ة ج�شيم �شغري مثل 

النيوترون̀`````ات, ما ينتè عنا�̀`````رش اأخرi ذات 

 iوزن ذري اأقل اإ�شاف̀`````ة اإىل ج�شيمات اأخر

مث̀`````ل النيوترون̀`````ات ع̀`````الوة عل̀`````ى انطالق 

كميات هائلة من الطاق̀`````ة النووية ت�شتخدم 

اأغرا�س �شتى, وذل∂ كما يت†شí من املعادلة 

تية:  الكيميائية النووية الآ

    253       1              141        92           1 
U     +    n              Ba     + Kr     + 3 N  + Energy    
     92        0               56         36           0 

والن̀`````و´ الثاين يع̀`````ر± بالتفاعل النووي 

الندماج̀`````ي, حيث يتم اندم̀`````اج نواتني من 

ن¶ائر الهيدروجني والت̀`````ي Áكن احل�شول 

عليه̀`````ا بالتحلي̀`````ل الكهربائي للم̀`````اء وهذ√ 

الن¶ائ̀`````ر ت�شم̀`````ل الديوتريي̀`````وم والرتيتي̀`````وم 

وتكون عن�رش اآخر مث̀`````ل الهليوم اإ�شافة اإىل 

النيوترون̀`````ات مع انط̀`````الق كميات هائلة من 

الطاق̀`````ة تفوق مثيلتها يف التفاعالت النووية 

الن�شطارية. واملع̀`````ادلت الكيميائية النووية 

التالية تو�شí هذ√ التفاعالت: 

1H2 + 1H2          2He4 + 0n1+  Energy

1H3+ 1H3           2He4 + 0n1+  Energy

أن¬ حل̀`````دوث التفاعل  ويé̀`````ب اأن نو�شí ا

 kالنووي الندماجي يلزم ل¬ درجة عالية جدا

ت�شل اإىل مليون درجة مÄوية. وذل∂ باإجراء 

تفاعل نووي ان�شطاري يتبع¬ التفاعل النووي 

الندماجي. و‡ا هو جدير بالذكر اأن هذا 

النو´ م̀`````ن التفاعالت النووي̀`````ة الندماجية 

يحدث كثرياk داخل ال�شم�س. كما اأن التفاعل 

�شا�̀`````س ملا يعر± بالقنبلة  الن�شطاري هو الأ

الذرية )Atomic Bomb( بينما التفاعل 

�شا�س للقنبلة الهيدروجينية  الندماجي هو الأ

)Hydrogen Bomb( والتل̀`````وث النووي 

أنوا´ التل̀`````وث والتي يتعر�س لها  ه̀`````و اأخطر ا

آKار مدمرة  ن�شان وذل̀`````∂ ملا يحدK¬ م̀`````ن ا الإ

واأمرا�̀`````س قاتلة تهدد حيات̀`````¬ بالفناء, وكلنا 

Kار املدم̀`````رة والتي نتéت عن اإلقاء  نذكر الآ

القنبلة الذرية على مدينة هريو�شيما باليابان 

يف ع̀`````ام K ,1945م اأعقبها قنبلة اأخرi على 

مدين̀`````ة ناغازاكي يف العام نف�ش¬ قبيل انتهاء 

احل̀`````رب العاملية الثانية ‡̀`````ا اأدi اإىل موت 

ل± م̀`````ن ال�شكان واإ�شاب̀`````ة اآل± اآخرين  الآ

باحلروق والت�شوهات, كذل∂ موت الكثريين 

منهم بعد ذل∂ بعدة �شنوات نتيéة اإ�شابتهم 

�شعاعات القاتلة, وكذل∂ ل نن�شى حادKة  بالإ

�شعاعي الت̀`````ي حدKت يف مفاعل  الت�رشب الإ

ت�رشنوبيل يف ال–̀`````اد ال�شوفياتي )ال�شابق( 
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آK̀`````ار �شلبية على  وم̀`````ا كان لها م̀`````ن ا

�شحة الب�̀`````رش يف تل∂ املنطقة والبيÄة 

املحيطة.

ال†ش̀`````ارة  K̀`````ار  الآ اأن  واملع̀`````رو± 

�شع̀`````ا´ تختلف باخت̀`````ال± م�شدر  لالإ

�شع̀`````ا´ و�شدت̀`````¬ اإ�شاف̀`````ة اإىل طول  الإ

الف̀`````رتة الزمني̀`````ة الت̀`````ي يتعر�س فيها 

ق�شى  �شعا´. واحل̀`````د الأ ن�ش̀`````ان لالإ الإ

الذي  النووية  �شعاع̀`````ات  لالإ املاأم̀`````ون 

ن�شان يف تعر�ش¬  يéب األ يتéاوز√ الإ

ل̀`````¬ ه̀`````و  /5/ رRem( Ë( يف اليوم 

الواحد. والرË وح̀`````دة لقيا�س كمية 

�شع̀`````ا´ املمت�س وهي تعادل رونتغن  الإ

�شعة  )Roentgen( واح̀`````دة م̀`````ن الأ

وتتك̀`````ون   .)X–Rays( ال�شيني̀`````ة 

ح̀`````ر±  كلم̀`````ة رRem( Ë( م̀`````ن الأ

 Roentgen( وىل م̀`````ن الكلم̀`````ات الأ

ن�شان  Equivalent Man(. ويتعر�̀`````س الإ
�شعا´ يف احلياة  اإىل الكث̀`````ري من م�ش̀`````ادر الإ

�شعاعات  اليومية. ومثال ذل∂ تعر�ش¬ لهذ√ الإ

�شعة ال�شيني̀`````ة �شواء يف  عن̀`````د ا�شتعمال̀`````¬ لالأ

أو العالج. ول نن�شى يف  اأغرا�س الت�شخي�س ا

�شعة  ن�شان امل�شتمر لالأ هذا ال�شدد تعر�س الإ

الكوني̀`````ة )Cosmic Rays( ال�شادرة من 

ال†شارة  �شعاع̀`````ات  ولالإ اÿارج̀`````ي  الف†شاء 

 )Sotopes( خالل تعامل¬ مع الن¶ائر امل�شعة

وتطبيقاتها املختلفة �شواء يف ‹الت الطب 

أو الزراع̀`````ة. وكذل̀`````∂ تعر�س  أو ال�شناع̀`````ة ا ا

العامل̀`````ني يف املفاعالت النووية ومن يعملون 

يف بع†س املناجم التي ي�شتخرج منها خامات 

العنا�̀`````رش امل�شعة مثل الرادي̀`````وم واليورانيوم 

�شعاعات القاتلة.  �رشار هذ√ الإ لإ

ومن العوامل الرئي�شي̀`````ة امل�شببة للتلوث 

الن̀`````ووي ما كان يحدث يف الدول الكربi من 

اإجراء التéارب النووية وخا�شة بعد احلرب 

العاملية الثانية. حيث ا�شتخدمت هذ√ التéارب 
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�شلحة  لعدة �شنوات طوال به̀`````د± تطوير الأ

الذرية وزيادة القوة التدمريية لها. وقد اأدت 

هذ√ التé̀`````ارب اإىل انت�شار كميات كبرية من 

الغبار الذري امل�شع وحملت الرياì بع†س هذا 

الغبار امل�شع اإىل طبقات اجلو العليا ويحتوي 

هذا الغبار عل̀`````ى بع†س الن¶ائر امل�شعة مثل 

 )90 و)ال�شرتون�شيوم-   )137 )ال�شيزي̀`````وم- 

و)الكرب̀`````ون- 14( و)الي̀`````وم- 131( وغريها 

�شعاعي  من الن¶ائر والتي ي�شتمر ن�شاطها الإ

فرتة طويلة من الزم̀`````ن ليت�شاقط فوق كثري 

�شلي لهذ√  من املناطق البعيدة عن املوقع الأ

التé̀`````ارب, حيث يتلوث الهواء واملاء والغذاء 

ويتخلل دور ال�شل�شل̀`````ة الغذائية حيث تنتقل 

هذ√ الن¶ائر امل�شع̀`````ة القاتلة من النبات اإىل 

 kم اإىل الطيور واحليوانات واأخرياK احل�رشات

ن�شان وترتكز يف اأماكن flتلفة  ت�ش̀`````ل اإىل الإ

من ج�شم¬ فمث̀`````ال الكال�شيوم وال�شرتن�شيوم 

يرتكزان يف الع¶ام واليود يف الغدة الدرقية. 

 ïيف م ïبينما ترتكز ن¶ائر النحا�س والزرني

�رشار الناŒة  ن�ش̀`````ان, و‡ا يزيد م̀`````ن الأ الإ

عن التلوث النووي اأن اأغلب الن¶ائر امل�شعة 

�شعاع̀`````ي لها فرتة طويلة  ي�شتم̀`````ر الن�شاط الإ

Kار  مر ال̀`````ذي ي†شاع̀`````ف الآ م̀`````ن الزم̀`````ن الأ

ال†شارة له̀`````ذا التلوث عل̀`````ى عنا�رش  البيÄة 

�شعاع̀`````ي للن¶ائر  كاف̀`````ة. وه̀`````ذا الن�شاط الإ

امل�شعة يقا�س زمنيا Ã̀`````ا يعر± فرتة ن�شف 

أنوية  العمر وهو الزمن الالزم لتحلل ن�شف ا

العن�رش امل�شع, فمثال عن�رش الراديوم امل�شع 

فرتة  ن�شف العمر ل¬ 1590 )األف وخم�شمÄة 

وت�شع̀`````ون عاما(. فاإذا كان لدينا غرام واحد 

من¬ فاإن هذا ال̀`````وزن يحتاج اإىل 1590 عاما 

لي�شبí ن�شف غرام. حيث يتحول اإىل عن�رش 

أي†شاk اإىل  م�ش̀`````ع اآخر هو الرادون. ويحت̀`````اج ا

أخ̀`````رi لي�شبí وزن¬ ربع غرام.  1590 عاما ا

وهك̀`````ذا لي�شب̀`````í وزن¬ Kمن غ̀`````رام. وهكذا 

�شعاعي لهذ√ العنا�رش.  ي�شتمر الن�شاط الإ

خر من هذ√ النفايات فهي  اأما الن̀`````و´ الآ

الت̀`````ي تنتè م̀`````ن املفاعالت النووي̀`````ة داخل 

املحطات النووية. حيث تنتè نفايات �شعيفة 

أو متو�شطة يف ق̀`````وة اإ�شعاعها, ت�شدر عنها  ا

�شعاعات لي�س  اإ�شعاعات بيتا وغاما. وهذ√ الإ

لها خط̀`````ورة كبرية ل�شغر حéمه̀`````ا الن�شبي 

�شعا´ ت�شمل الكثري من الن¶ائر  واأخرi قوية الإ

ألفا  امل�شعة الثقيل̀`````ة والتي ت�ش̀`````ع ج�شيمات ا

 )Neptonium( النبتوني̀`````وم اأمثلتها  ومن 

والبلوتونيوم )Plutonium(, وهذ√ الن¶ائر 

�شعاعي وذات فرتة ن�شف  عالي̀`````ة الن�شاط الإ

العم̀`````ر فائقة الطول حي̀`````ث ي�شتمر ن�شاطها 

�شعاعي لفرتة طويلة جدا من الزمن. ويتم  الإ

التخل�س من هذ√ النفاي̀`````ات النووية بطرق 

�شعاعات ال�شادرة  عدة تختلف وفقا لقوة الإ

�شعاعات ال†شعيفة  منه̀`````ا. فالنفايات ذات الإ
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أو املتو�شط̀`````ة تو�شع بع̀`````د تربيدها يف باطن  ا

أو  �شمنت ا ر�س حيث –اط بطبقة من الأ الأ

ال�شخور واأحياناk تقوم بع†س الدول باإلقائها 

أو  املحيطات.  بكميات �شغرية يف ميا√ البحر ا

�شعاعات القوية فيمكن  اأما النفايات ذات الإ

التخل�س منه̀`````ا بغمرها يف املاء لتربيدها Kم 

ر�س.  تدفن على عمق كبري يف باطن الأ

وهن̀`````ا∑ طريق̀`````ة حديث̀`````ة للتخل�س من 

�شعا´ والتي ي�شتمر  النفايات النووية قوية الإ

�شعاع̀`````ي فرتة طويل̀`````ة جدا من  ن�شاطه̀`````ا الإ

الزمن حي̀`````ث يتم حفß ه̀`````ذ√ النفايات يف 

أو الزجاج من نو´    م̀`````واد عازلة مثل اÿز± ا

البور�شيلي̀`````كات. وتتلخ�س هذ√ الطريقة يف 

خلط النفايات النووية م̀`````ع مادة مكل�شة Kم 

 qم يُ�شبK ت�شهر عن̀`````د درجة حرارة عالي̀`````ة

اÿليط املن�شهر يف عدة اأوعية من ال�شلب 

أ ويربد جيداK kم تقفل هذ√  غري قابل لل�ش̀`````دا

وعي̀`````ة اإقفالk حمكماk مع اإزالة ما قد يكون  الأ

�شعا´  آK̀`````ار الإ على �شطحه̀`````ا اÿارجي من ا

وذل∂ بغ�شلها جيدا باملاء. واأخرياk تدفن هذ√ 

 íوعية ال�شلبة يف اأعماق كبرية –ت �شط الأ

منية الالزمة  ر�س مع اأخذ الحتياطات الأ الأ

خطار لفرتة طويلة من  نها ت¶ل م�شدراk لالأ لأ

الزمن. 

واأخريا نذكر نوعا اآخر من التلوث ت�شبب¬ 

آKار خطرة  املحطات النووية وما يحدK¬ من ا

وهو ما يعر± بالتل̀`````وث احلراري وهو ين�شاأ 

عندما ت�شتخدم ه̀`````ذ√ املحطات والتي تقام 

أو البحريات  عادة بé̀`````وار �شواطÅ البح̀`````ار ا

كميات كب̀`````رية من امليا√ لتربي̀`````د مفاعالتها 

النووي̀`````ة Kم اإلق̀`````اء هذ√ املي̀`````ا√ ال�شاخنة يف 

�رشار بكل  أو البح̀`````ريات وبالتا› الإ البحار ا

حي̀`````اء املائي̀`````ة التي تعي�س يف ه̀`````ذ√ امليا√  الأ

ويف�رش ذل̀`````∂ باأن ارتفا´ ح̀`````رارة امليا√ يقلل 

وك�شéني املذاب يف املاء والالزم  من ن�شبة الأ

حلياة الكائنات البحرية. وللتغلب على هذ√ 

امل�شكل̀`````ة و�شعت بع†س الدول قوانني خا�شة 

تلزم ه̀`````ذ√ املحطات بتربيد املي̀`````ا√ ال�شاخنة 

أو البحريات.كما اأن  قب̀`````ل اإلقائها يف البحار ا

أن�شاأت لها بحريات �شناعية  بع†س املحطات ا

غرا�س التربيد. ت�شتخدمها لأ

¥µ
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… rÒ nª tædG ≈°Sƒe ø n°ùM… rÒ nª tædG ≈°Sƒe ø n°ùM

❁
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ُة التي  nérهsالل p√ pُة اأو هذ nغtالل p√ pه̀`````ذ (»FÉb pó r°UCG ُة التي nérهsالل p√ pُة اأو هذ nغtالل p√ pه̀`````ذ (»FÉb pó r°UCG ُة التي nérهsالل p√ pُة اأو هذ nغtالل p√ pه̀`````ذ

موها يف  nد rخnت rوا�ش , pرب`````̀ nع†̀`````سُ العnه̀`````ا بnاز nج
اأ

لnيrها  nع nعsن nو�ش , nثريونnها كrعلي nس�n nرت rم, اع pه pالمnك

نrها  pُروا م`````̀ pخ nُروها, و�ش sق nوح , pم̀`````اءnع†ُس الُعلnب

ُر اإىل  rم
م الأ pه pب nل nش�nلُه̀`````ا, حتى و pعمnشت�nي rن s p‡و

 pةnري rخ tُة ال�ش nرائح ¬ُrن pم ìُُفوnا ت kم rه̀`````ا ا�شrو sم nش� rن
أ ا

أكnلُوين  )ا  nة nلُغ وrه̀`````ا  sم nش�  , pغار rش� pت rوال�ش pزrن sوالط

 pقليلnها, وت pري pق r n–ها و pتnهان ∂n لإ pيُث( وذل pاغ nالرب

م  pه pور nد pم ب pه pتnعوnود pا�̀`````سsالن pه̀`````ا يف نُُفو�س pأن ا nش�

لُوا  nع nُمها..ف pد rخnت rش�nي rن`````̀ nم pمr nه̀`````ا, و�̀`````رش pتnب nار nُح pمل

 pديد sم ال�ش pه pش�rر pح pع pداف pب– nُعُمون rزnا ي nمnك- n∂لnذ

م  pه pتnي rش� nها, وخ pد pواع nق pب pنيدnم الع pه pك tش�n nها, ومتrلي nع

ها,  pتsي pش� rُقد pدني�سnه̀`````ا, وت pأُ�ُشول ا pب pالُعبsالت nن pم

 pداء pت rي, والعuن nésالت pةnل nاو nها, وحُم pت nع rُشم� p≠ريr nومت

 pلrع pالف pرادrاإف( pُوُجوب pب pالقائلة rم pه pت nد pعلى قاع

ُمو´(.  rénأو امل لp املُثnنsى ا pالفاع nمع

فغاين(  عيُد الأ nبريُ )�ش nتاُذنا الك rش�
أ واإذا كانn ا

 nرانrوالُغف nة`````̀ nحم sالر pاهلل nن pم ¬ُnُجو ل rرnال̀`````ذي ن

 rن pم pس`````̀�nبnت rاملُق pد`````̀ pاه sعلى ال�ش nس`````̀�n nرت rق̀`````د اع

, والذي  nمsو�شل p¬rشل̀`````ى اهللُ علي� uبيsالن pيث pد nح

 rن pم pس`````̀�nبnت rاملُق pد`````̀ pاه sعلى ال�ش nس`````̀�n nرت rق̀`````د اع

, والذي  nمsو�شل p¬rشل̀`````ى اهللُ علي� uبيsالن pيث pد nح

 rن pم pس`````̀�nبnت rاملُق pد`````̀ pاه sعلى ال�ش nس`````̀�n nرت rق̀`````د اع

 pاد nم pت rواع , p¬ pب pاج né pت rالح pة sح pش� pب lد nح
ل يn�ُش∂t اأ

 pاهلل pتاب pك( pËر nالك pآن ¬p بnعدn الُقرا pب pهاد rش� pت rال�ش

 p¬rي nدnي pنيnب rن pُل م pالباط p¬ال̀`````ذي ل ياأتي ) pز pérاملُع

.. pةsالعربي pةnغtالل pد`````̀ pاعnو nعلى ق , p¬ pلف nخ rن pول م

ديثp الذي  nفغاين على احل n�̀`````سn الأ nرت rأُقوُل اع ا

 ∂ pال nم pمام اإp الإ sطnُمو rع̀`````ن kالrقnا�ُس, نsالن p¬وي rرnي

 , pπ``` r« s∏dG  ‘  lá``` nµ pFÓ ne  rº``` oµ« pa  n¿ƒ``` oÑ nbÉ n© nà nj))

فغاين  �شتاُذ الأ ..)) قال الأُ pQÉ¡ sædG ‘ lá nµ pFÓ neh

 ¤EG É næ© nL nQ nÚM Éæ sæ pµdh)) : pُة اهلل nم rحnر p¬rعلي

 s¿EG) :ƒgh k’ shCG påjó në∏ pd Éf ró nLh , m∂ pdÉe pEÉ sW nƒ oe

 rhCG) ká nµFÓ ne ; rº``` oµ« pa n¿ƒ``` oÑ nbÉ n© nà nj ká```` nµ pFÓ ne p
s

p̂

 ( lá```µFÓ ne rhCG) ká``` nµFÓ neh , pπ```« s∏dG ‘ ( lá```µFÓ ne

ا  kمفاُدها: )واإذ mة néتيnاإىل ن nل nش�nوnو (( pQÉ¡ sædG ‘

 pة nُعوم rزnامل pة nد pا على القاع kحيح nش� nد`````̀ pاه nال �شnف

 pل pلفاع pل pلrع pالف pة nقnاب nُمط pازnو`````̀ nج :nة nد pعني قاعnي(

 pي
i ذل∂ –ح�شبn راأ sد

أ ( Kمs ا ṕ ُم̀`````و rénى واملsنnاملُث

فغاين  ( �شعيدp الأ nعاىلnت pاهلل pنrاإذ pب( ¬ُnل pُف̀`````ور rغnامل

 p√ pهذ pالن rاإىل بُط ) pي
اأ sلُ̀`````ُ¬ يف ال̀`````ر pKا nÁُ rن`````̀ nوم(

ها.  pاد nش� nف pب pم rواحُلك , pة nد pالقاع

 pديث nح rن`````̀ pم nس�nبnت rاملُق nث̀`````ال pه̀`````ذا امل sن pكnل

 nحيدnالو nو�شل̀`````م, لي�س p¬rشلى اهللُ علي� uالنب̀`````ي

غان`ي,  nف �شتاُذ الأ , واإذا كانn الأُ pال nénيف ه̀`````ذا امل

 pاج né pت rالح uدnيف ر ní n n‚ قد ,¬ُ ǹنا ولnاهللُ ل nر`````̀ nف nغ

 nفrي nك nف , p¬ pتnواي pيف ر )lتُورrب nم ¬ُsن ديثp )لأ nهذا احل pب

 pآن اآياتp الُقرا pب nاج`````̀ né pت rالح nل pطrنُب rن
أ تnطيُع ا rش�nن

 pازnو nج pة nد pقاع nع nم kة nق pش�sُمت rالتي جاءت , pËر nالك
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لp املُثnنsى  pلفاع pل pلrع pالف pة nقnاب nُمط(

 , mآيات ا ةُ  sد`````̀ pع 
n
مو´( وهي rénوامل

ُد  pنُور nش� ,kة nد`````̀ pواح kةnي
آ ̀`````تr ا nي�شnول

ها بnع̀`````دn قليلm اإنr �شاءn اهللُ  sش�nن

تnعnاىل. 

 nالذين sن
̀`````اأ pُق ب pثnُن ون`````̀ pمDنُو 

 pة nقnاب nُمط( pة`````̀ nلُغ sد`````̀ pُف̀`````وا �ش nقnو

لُوا  nع nا فn s‰ل..( اإ`````̀ pاع nلف pل pلrع pالف

̀`````م  pه pش�rر pح pب̀`````اب rن`````̀ pم n∂`````̀ذل

 , pةsالعربي  pة`````̀ nغtالل  pةsي pش� rُقد على 

م  pه pفrو nوخ ها,  pت nرامnوك ها  pتnشال�nأ وا

̀`````نيn على  pف pاملُخال pأة ا rُج̀`````ر nن`````̀ pم

 pالُعبsها, والت pد pواع nي ق uد`````̀ n n–

nا ل  sÃنا ُرsن pكnل .. pُش�س� √p الأُ pه̀`````ذ pب

ا  kع pن rا ُمق kير rربnول ت , p±rو nÿهذا ا pا ل kغ uو nُد ُم�ش p n‚

ه`ا,  pد pاعnو nوق pة nغtالل pول`````̀ أُ�ُش , على ا ṕ nز nه̀`````ذا الف pل

 lد pام nش� lالقrم pوع , lï pام nش� lدrو nُة طsُة العربي`````̀ nغtفالل

, ل  pد pواع nنُي القnت nم , pاجُل̀`````ُذور tي pو nق , l∂ pا�ش nمnُمت

ُة  nش�nب rر nول خ , nدي̀`````نnُة املُعت nش� nم rر nخ( p¬`````ُ̀ر فيuK n
Dتُو

 pس� rد nُر على خ pد rقnالذي ي n∂ pل nذ rن`````̀ nم ) nدين pاملُعان

تnُة  pابsالث n
ها, وهي pاب nي اإه`````̀ ه̀`````ا ? والتsاأKريp ف` pت nم nد

أ ا

ُر  pافXاأ rما كانتrه nم , pيانrُة البُن`````̀ sي pو nالق , pكانrر
الأ

uKnرة. 
Dُمو ,kة sحاد , kةnويل nط nشني� pم rر nاملُخ

 nذوبُونnي nكاُدونnي nالذين n∂Äأول ̀`````ُردt ا nي nكيف 

 ) pةsربيnالع( pد pواع nعلى ق kة nق nف nا و�ش kع nز nا وف kش�rر pح

تnُهم,  nد pاع nُم ق pاد nوه̀`````ي تُ�ش , pآن آياتp الُقرا على ا

ي  pاأعن ,kة sاذ nوها �ش tد nالتي ع pة nد pالق`اع nع nُق م pش�sتnوت

 pعل pالف pة nقnاب nُمط pازnو`````̀ né pب pالقائلة nة nالقاعد n∂تل

 nونt pم التي يُ�رش pه pت nد pقاع nع nُق م pفsتnول ت , pل pلفاع pل

اها;  nد nماع pفيnون , pذه̀`````ان ها يف الأ pبيتrثnعل̀`````ى ت



(Ég oQÉ n°ürfCG É¡nd lá n̈ od)  oå« pZG nÈdG pÊƒo∏ ncCG(Ég oQÉ n°ürfCG É¡nd lá n̈ od)  oå« pZG nÈdG pÊƒo∏ ncCG

2682011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

 pلrع pالف pرادrاإف( pُوُجوب pب nةnائل nالق nاأعني القاعدة

: )جاء  n∂ pلrو nقnك ) ṕ دp واملénُمو nاملُف̀`````ر pل pالفاع nع nم

اُل(.  nج uالر nاء nج – pُجالن sالر nُجُل – جاء sالر

̀`````ونn على  ري�ُش nح ) rم`````̀ ثrلُُك pم( pُن واهلل`````̀ rحnن 

ها,  pام pرت rاح pبُوُجوب nنُون pمDُمو , pة nغtالل p√ pهذ pةsي pش� rُقد

ها, ولكنsنnا  pد pواع nق pب p∂ tش� nمsها والت pأُ�ُشول وتnقدير ا

ا  kعrن nوم , pر`````̀ nخ يp الآ
اأ sا عل̀`````ى الر kر ré nل نُري̀`````ُد ح

لnُة  pمث دnتr الأ sدnعnُده̀`````ا, وت pواه nش� rتnرnواتnت mة nérهnل pل

ُ± اإىل  pهدnها. .نnل pالعرب pع†سnب pدام rخ pت rعلى ا�ش

 nلrي sُد ال�ش pرفnي pد pاف sهذا الر pُوُجود pب rُكمrن pم m±ا pرت rاع

 rن
أ ُل ا nم

, ونnاأ p¬ pب pان nواإىل ج ,¬ُ nع nشريُ م�nوي , s
�شل̀`````ي الأ

 , p¬ pب nثُونsب nش�nتnا ي sم nع nون`````̀éُqن nش�nاملُت pلءDهو nلnنازnتnي

 , pل rدnوالع uق nواحل pق pطrنnامل nوت`````̀ nُموا �ش uك nيُح rن
أ وا

 , pر nخ رp±n الآ sالط pي
ُعوا ع̀`````ن اإنrك`ارp رnاأ pنnتr nÁ rن

أ وا

ُفُهم يف  pال nيُخ rن`````̀ nم pة nم nاج` nُم̀`````وا ع̀`````ن ُمه pé rويُح

 , pة nقيق nاحل pب pانnو nج rن pم mب pان nوج , pي
اأ sال̀`````ر pع†سnب

 ُ nÌها اأكnكوُن لnا ي` n sÃُر nة nاحلقيق sن
أ ُك̀`````وا ا pر rيُد rن

أ وا

.. m¬ rجnو rن pم

نا  pت nذ pأ�شات ن̀`````ا, وا pت nنا وقاد pت nاد nش� rن`````̀ pنُريُد م 

̀`````ا, ونnحُن تnالميُذُهم  nنnُغوا ل rيُ�ش rن
أ ين̀`````ا ا pمuل nوُمع

م,  pه pتnكان nم uم وُعلُو pه pم tد nقnم وت pه pل rش†nف pب nُفون p nاملُُعرت

ُغوا  rويُ�ش ,ìُ nر`````̀ rطnروا اإىل ما ن`````̀¶ُrنnي rن
أ نُري̀`````ُد ا

 nي
اأ sالر - n∂لnذ nع̀`````دnُدوا-بrيُب sمK ,ُق̀`````وُلnاإىل ما ن

 nلون, دون uش†nالذي يُف nìn nواملُقرت , nالذي يُريدون

 , p¬حي pطار pل mقري n– اأو , pر nخ يp الآ
اأ sالر pب mة`````̀ nهان pت rا�ش

 xاأنnت pب p¬`````̀ pت nرا�ش pد nقبل p¬`````̀ pُمون rش†n nمل mان`````̀érه pت rو ا�ش
أ ا

 pف rش�nو rُموا ع̀`````ن pé rيُح rن
أ , نُطالبُه̀`````م ا mل`````̀ tق nعnوت

 ) pةÄدي sالر pب pة nغtالل` pُر )ب`````̀ nخ أُي الآ ا sُحُ¬ الر nر rطnما ي

ها,  pُوُجود pُفوا ب p nعرتnي rن
أ ة, وا sاذ`````̀ sة ال�ش`````̀ nérهsو الل

أ ا

ها,  pد pواه nش� pةn rÌnه̀`````ا, وك pد tدn nرت pها, ل pكارrاإن pم nد nوع

د  pاهnو nن �ش pم mثري nك pب sل nأق ُده̀`````ا ا pاهnو nش� rكانت rواإن

تnُهم  nد pاع nق sها, ولكن pب nكون sش� nمnتnالتي ي pة nد pالقاع

لي�شتp الوnحيدة. 

ن  pا م kد nد nع pرام pالك pاء sالُقر nع nُس م� pعرnت rش�nن nش� 

 pُوُجوب( pة nد pاع nق pل pة nم pاد nاملُ�ش pةnل pمث د والأ pواه sال�ش

ن  pم mةnل pاأمث pب nبادئني ) pالفاع̀`````ل nمع pعل pالف pرادrاإف

 nني pف p nرتrُمع ) pËالكر pآن زp )الُقرا pérاملُع pاهلل pاب`````̀ nت pك

يuُد  n
Dالتي تُو nةnل pث rم nالأ sن

̀`````اأ pب mشيء� uُكل nلrب nا وق kفnل nش�

ا  kد nد nع ُ nÌrأك ( ا pل pالفاع nع nم pلrع pالف pرادrاإف nُوُجوب(

 nازnو nُد )جuي n
Dالتي تُو inر rخ ن الأُ pا م kار nش� pتrُع ان nو�ش

أ وا

ُمو´(.  rénى واملsنnاملُث p¬ pل pفاع nع nم pلrع pالف pة nقnُمطاب

 : pشاء�uالن pورة`````̀ 1k- ق̀`````ال اهللُ تnع̀`````اىل يف �ُش

 ph nCG rº oµ n°ù oØf nCG rGƒ``` o∏ oà rbG p¿ nCG rº p¡ r« n∏ nY É næ rÑ nà nc É``` sf nCG rƒ nd nh)

 ( lπ« p∏ nb) s’ pEG ( o√ƒ o∏ n© na É se) º oc pQÉ nj pO ø pe rGƒ oL oô rNG

)الن�شاء: 66(. 
 )1(( rº o¡ ræ ue

 sº oK) : pة nاملائد pةnاأنُُ¬ يف �ُشور nش� sل nج n2- وقالk
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 É n pÃ lÒ p°ü nH o q̂ G nh rº o¡ ræ ue ( lÒ pã nc– rGƒ tª n°U nh rGƒ oª nY)

 )املائدة:71(. 
)2(( n¿ƒ o∏ nª r© nj

 : pنبياء زs �ُشلطانُُ¬ يف �ُشورnةp الأ n3- وق̀`````ال عk

 ( nøj pò sdG) i nƒ ré sædG (rGh t nöSnCG nh) rº o¡ oHƒ o∏ ob ká n« pg n’)

نبياء:3(.   )الأ
)3((rGƒ oª n∏ nX

 p¬ pل pفاع nع nم pل`````̀ rع pالف pابُق nطnُة )ت`````̀nل pث rم
أ ا ا sمnأ - ا

 pةsائيnُنK( ``````̀ pى ب sم nا يُ�ش nأو م ( ا ṕ ُم̀`````و rénى وامل`````̀ sنnاملُث

 ) pل pالفاع

ا, وقد وnرnدnتr يف  vد`````̀ pج lةnثري nك nف pرrع uيف ال�ش 

 : rُهمrن pمnو , pراءnع tال�ش pارnب pك rن pم mثريnك pعار rأ�ش ا

 :
)4(

وnايف nيُف القn1(- قال ُعو(

 Gƒ`̀ oë`̀ nÑ`̀ r°`̀U nCÉ`̀ na n∑G nò```̀ ne rƒ```̀ nj nÜ pQÉ``````̀ nb nC’G nAÉ`` n°``S

 (5)
oOÉ``̀ s°``̀ù``̀ o◊G p¬``` pH (Gh t oö`````̀S) ró``` nb nÚ`̀ pé`̀ p¡`̀ nH

 : pاء né pاله pس� pعر nيف م
)6(

ُق nالفرزد n2(-وقال(

 o¬```````̀````````̀ te oCG nh o√ƒ```````̀````````̀ oHCG w»`````̀ ``````̀ paÉ`````̀ nj pO rø``````̀ pµ``````̀ ndh

(7)( r¬ oH pQÉ nbCG) n§« p∏ s°ùdG( n¿ r pöü r© nj) n¿GQ rƒ në pH

 :
)8(

pة sم t3(- وقال ُذو الر(

 Gƒ`` o≤`` n∏`` rZCG nI nCG rô``````̀ ne ( oπ`````̀ rgCG - É``````̀f rhCG nQ) É`̀ sª`̀ n∏`̀ na

 (9)É``̀¡``̀ odÓ``̀ pX m rÒ`````̀ n pÿ r™```̀ na rô```̀ oj  r n⁄ ń pOÉ``````̀ n nfl

 :
)10(

q
لي pالعام ṕ قا uبُن الر tي pد n4(- وقال ع(

 p¬``̀```̀ pH ( o¿É```̀````̀ n«```̀ p≤```̀dG – n rÚ````̀ n°````̀UG nƒ````̀ nJ) lCÉ````̀ n°````̀T nQ

(11)É``̀ nØ``̀ oæ``̀ o°``̀T p¬````̀ pf rP oCÉ````̀`````̀ pH n¿ ró````̀ n≤````̀ nY ≈``̀```̀ sà``̀ nM

 :
)12(

nة sز nع ُ uريn5(- وقال ُكث(

 má`̀ n°`̀û`̀«`̀ pH  pø``̀ r£``̀ nH  rø```̀ pe  ṕ rõ```̀ n÷É```̀ pH  m∑ oQ oCG  ¤EG

(13)
oí`̀ pFGƒ`̀ sæ`̀dG  ( oΩÉ`̀ nª`̀ n◊G  nø rØ s« n°U)  sø p¡ r« n∏ nY

❁				❁				❁

 tُدلnت ,lثريnالُها كnأمث عrريsُة, وا uُة ال�شnل pث rم nالأ p√ pهذ

¬p )يف  pل pف`اع nع nم pعل pالف pابُق nطnت nة nلُغ sن
أ ̀`````وmì ا ُو�ُش pب

 , pثsنn
Dواملُو pر sك nاملُذ p¬rي nعrوnن pب ) pع rم nواجل pةnي pنrثsالت pةnال nح

 rن pم lثريnها ك nم nد rخnت rها( ا�ش pب l±n nوُمعرت( lة nد pوار lةnلُغ

 .. pباء nطÿُوا pراءnع tال�ش nن pم , pربnالع pحاء nُف�ش

 nن pا م`````̀ kÄrي nش�( pاء sُد بع†̀`````سُ الُق̀`````ر pénق̀`````د ي 

لُها,  pKا nÁُ ا`````̀ nوم , pة`````̀nل pث rم
√p الأ pيف ه̀`````ذ ) pة`````̀ nاب nر nالغ

 nوهو pìيا pتrالر pم nد`````̀ nع rن pم mء
r
�ش̀`````ي pشُعُر ب�nوق̀`````د ي

¬p لnها,  pاع` nم nش� pم nد nاإىل ع lعائ̀`````د n∂ُدها, وذل uد nيُر

وp قد  rحsالن nم̀`````اءnُعل sن nلأ n∂`````̀ه̀`````ا; وذل pمثال nأو لأ ا

 , ṕ ما rش�
نُيp والأ rع

بُوه̀`````ا عنp الأ né nبُوها, وحnار nح

 pقليلsها, والت pييبrغnا وت`````̀ nه pش� rم nط pا ل kلُوا ُجُهود nذnوب

 kةnوها لُغ tد nيها, وع pم pد rخnت rُم�ش pاأن nها, و�ش pأن ا nش� rن pم

 rو
أ ةk, ا sكوُن �شاذnت nكيف rن pكnول ...kةnورérه nم kة sش̀`````اذ�

ه`ا  nم nد rخnت rتُها, وا�شnل pث rم
أ دnتr ا sدnعnوق̀`````د ت ,kةnورéُrه nم

 pراءnع tال�ش nن`````̀ pم pالع̀`````رب pح̀`````اء nُف�ش rن`````̀ pم lثريnك

 pآن وقn ذل̀`````∂n وnرnدnتr يف الُقرا nوف .. pب̀`````اء nطÿُوا

 mمانnز uُز يف ُكل péاملُع pت̀`````اُب اهلل pوهو ك pËر nالك

 . mكان nوم

❁				❁				❁



(Ég oQÉ n°ürfCG É¡nd lá n̈ od)  oå« pZG nÈdG pÊƒo∏ ncCG(Ég oQÉ n°ürfCG É¡nd lá n̈ od)  oå« pZG nÈdG pÊƒo∏ ncCG

2702011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

 . pل pالفاع nن pل م nدnب ) lقليل( pة nد nمnتrاملُع pو rحsالن pل. ويف ُكتُب pفاع : lليل nل. وق pلُو√ُ( فاع nع nاعة يف )ف nم nواو اجل  -1

ل  nدnب lثريnُقوُل: )كnت nةُ ف nد nمnاملُعت pو rحsا ُكتُُب الن sم
أ ل. ا pاع` nف )lث̀`````ري nل, و)ك pوا( فاع tم nُموا و�ش nع( rن pم xواو اجلماع̀`````ة يف ُكل  -2

نn الفاعل. pم

.) pل pالفاع nن pل م nدnب ) nُقول: )الذينnت nحو فsا ُكتُُب الن sم
أ ( فاعل )ا nذينsوا( فاعل و)الt nرش�nأ واو اجلماعة يف )ا  -3

, كانn على  qوي nُم
أ زارة, �شاعر ا nني فnب rن pبة( م rو± بن ُمعاوية بن ُعق nُم ال�شاعر )ع rو±( وهو ا�ش nغريُ )ع rش�nيف: تnُعو  -4

وا› عام  nح nمات ,¬ُnقال mتrيnب pايف( لnو nيف القnُعو( ¬ُ ǹل nيل pروان, ق nم pبن p∂ pلnامل pعبد 
r
الوnليدp و�ُشلnيrمان ابrنnي pب mةnبuي nط mةnل pش�

لهéرة. p100 ل

 pا )نائب فاعل( ويف ُكتُب kش†rي
أ ̀`````اُد( ا sوا( نائب فاعل, و) احُل�شtغ̀`````اين 150/19. واو اجلم`اعة يف )�رُش nالأ rر`````̀¶ُrان  -5

ل.  pالفاع pنائب rن pل م nدnاُد( ب sو )احُل�ش rحsالن

. pالعرب pí nاأف�ش rن pموي, وم p �ُشعراء الع�رش الأ nاأكرب rن pيمي, وهو م pمsالب الت nاُم بُن غ sم nموي ه هو ال�شاعُر الأُ  -6

لُها  rه
أ , ا pام sيف ال�ش nوران nح pب rه`ا كانتsاإن nيل pق lرية nي`ا±: ق pائبُُ¬. د nر nق : mةnواي pم 329/1. ويف رsال nق̀`````ات ابن �شnب nان¶̀`````ر ط  -7

ليُط: الزيrُت. sال�ش .) nونtي pياف pد rُهمnيُقاُل ل nوكان( lباطrأن ا

 nُد اجلاهلينيuل nيُق nوي, كان nم p الأُ rرش�nالع nن pم wوي nدnب lر pاع nوي, �ش nدnي�س الع pهnالُن بُن ُعقبة ب̀`````ن نrي nُمُ¬ غ rة: ا�ش`````̀ qذو الرم  -8

م`ات عام 117ه`.

 pة nد pاع nاُر ق nش�rأن t ا pل, ويُ�رش pلفاع pك̀`````رار ل pُل( ت rه
أ ل, و)ا pنا( فاعrو

أ ا nاعة يف )ر nم n765/2. واو اجل ‹ ̀`````ط الالآ rم pش� rر`````̀¶ُrان  -9

. pل pالفاع nن pم ) lل nدnب( ¬ُsن
أ ṕ على ا ¬p املُثnنsى واملénمو pل pف`اع nالفعل مع pرادrُوُجوب اإف

نn الوليدp بنp عبدp املnلp∂, مات  pا مkب sر nُمق nعامل`ة, كان pبيلة nق rن pم 
q
ي pق rش� nم pد wوي nُم

أ رl ا pقا´ العاملي: �شاع uبُن الر tي pد n10- ع

�شنة 95 ه`.

يnاُن:  pالق . p¬ uُم
أ ةp ا nق nا على ُمراف kر pقاد nínب rش�

غريُ اإذا اأ sاُل ال�ش nزnأُ: الغ ا nش� s11- ديوان`¬ –قيق د. ح�شن نور الدين �س89. الر

يnاُن  pفاعل, والق )n rني nا�شnوnيف )ت pةnو`````̀ rش�uنُوُن الن . pةnين uلز pل pفrن ُع يف الأ nتُو�ش lلقة nنُُف: ح tُة. ال�ش nم nوه̀`````ي الأ ; mةnنrي nم̀`````ُع ق nج

ل(. pا )فاع kش†rي
أ ا

عبدp العزيزp بن  pب mةnل pعلى �ش nة( كان sز nع( p¬ pتnحبُوبn pÃ n± pُعر qوي nُم
أ حمن..�شاعر ا sالر pبد nبُن ع ُ uريnُمُ¬ ُكث rا�ش :nة sز nع ُ uريn12- ُكث

, ماتn عام 105ه`. p∂ pلnامل pعبد p¬خي n لأ rرش� pروان, وا› م nم

 pة nرائح pعطريnت pل n∂`شاوي� nها م pب`ان rُق†ش rن pرُب مnُذ الع pخsتnالتي ي ) p∑را رp الأ né nش� rن pةُ م nد pالواح 
n
أراكnةm )وهي ُع ا rم nأُُر∑: ج 13- ا

. ونُوُن  pةsالعربي pاجلزيرة p¬ب pي�شة( يف �ش pب( pة`````̀ nدين nم rن pم pُع بالُقرب nقnي mي�شة: واد pف الوادي. ب nطnُمنع :´ rز nاجل . pم`````̀ nالف

ا.  kش†rي
أ لl ا pاع nاُم ف nم nل, واحل pفاع ) nنrفsي nيف )�ش pوة rش�uالن

¢ûeGƒ¡dG

¥µ
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ن�ش̀`````اأت فكرة املتاحف الفنية وقاعات العر�̀`````س الر�شمية منذ زمن بعيد, 

و‰ت وتطورت على م̀`````ر الزمن حتى اتخذت �شكلها الذي نعرف¬ اليوم, واإذا 

أنها تنبع من عدة تقاليد ومفاهيم يت�شدرها الت�شليم  بحثنا عن اأ�شولها ‚د ا

أ�شتطيقي̀`````ة منف�شلة عن قيمتها النفعية التي  عمال الفنية ذات قيمة ا ب̀`````اأن الأ

�شنعت من اأجله̀`````ا, فاملعابد والتماKيل والر�شوم امل�رشية القدÁة ذات اأهمية 

.ájQƒ°S áãMÉH

.»∏Y ™«£e  ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

 ..á«æØdG ∞MÉàŸG

á«fÉ°ùf E’G äGQÉ°†ë∏d á«îjQÉJ ógGƒ°T

óªfi ÜÉMQóªfi ÜÉMQ
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أبعادها الدينية املعروفة,  جمالية م�شتقلة عن ا

غريقيون يف  وكذل∂ ال�ش̀`````ور التي جمعها الإ

معبد }دلفيz ويف flتل̀`````ف املراكز الدينية, 

وجمعه̀`````ا الرومان فيما بع̀`````د وا�شتن�شخوها 

باأع̀`````داد وف̀`````رية, وكانت على درج̀`````ة عالية 

من اجلم̀`````ال الذاتي املتمثل يف دقة املحاكاة 

واحليوي̀`````ة والن�ش̀`````ب اجلميل̀`````ة والتعبريات 

القوية, ويعترب هذا الزمن البداية احلقيقية 

�شتطيقية عن القيمة  ل�شتق̀`````الل القيم̀`````ة الأ

الوXيفية.

وروبية  وما كاد يقبل ع�̀`````رش النه†شة الأ

عمال الفنية  حت̀`````ى انت�رشت فكرة اقتن̀`````اء الأ

�شتطيقية, بينما كانت الفكرة  ب�شبب قيمتها الأ

موج̀`````ودة يف الكنائ�س منذ الع�شور الو�شطى 

ه̀`````دا± دينية, وكانت ل̀`````دi النبالء وعلية  لأ

ن ق�شورهم  الق̀`````وم متتزج باأفكار �شيا�شية, لأ

كانت ذات �شبغة عامة خالل القرنني اÿام�س 

ع�رش وال�شاد�س ع�رش امليالدي ولي�شت مغلقة 

ب̀`````واب عل̀`````ى اأ�شحابها, وب̀`````داأت يف نف�س  الأ

احلقبة تقريباk ج̀`````ذور ما نعرف¬ اليوم با�شم 

متاحف الفن احلديث على �شكل ‹موعات 

م̀`````ن التحف العéيبة ت†ش̀`````م كل ما هو نادر 

أKناء رحالتهم من  ‡ا ي�شاد± امل�شافري̀`````ن ا

ن�شانية وعéائب الثقافات  روائع املهارات الإ

 kم̀`````ا تنت¶̀`````م اأعمال kالغربي̀`````ة, وه̀`````ي غالبا

أو اأنÌبولوجي  فني̀`````ة ذات طاب̀`````ع جغ̀`````رايف ا

اأو جيولوج̀`````ي, كما �شاع̀`````د على تبلور فكرة 

املتح̀`````ف وقاع̀`````ة العر�س م̀`````ا كانت Œمع¬ 

املراكز التعليمية من و�شائل اإي†شاì, ي�شتعني 

به̀`````ا الطلب̀`````ة و�شبيان الفن, وم̀`````ن املعرو± 

اأن مايكل اأ‚ل̀`````و )1474-1564م( قد تعلم 

من خالل معاي�شت̀`````¬ ملéموعة التماKيل التي 

.zتوزعت حديقة }اآل ميديت�شي

ويف منت�ش̀`````ف الق̀`````رن التا�ش̀`````ع ع�̀`````رش 

املي̀`````الدي تاأ�ش�س متح̀`````ف فيكتوريا واألربت 

ه̀`````دا± التعليمية, اإذ اإن  يف ا‚لرتا لهذ√ الأ

أ�شاليب  املفهوم ال�شائد اأن الفنانني يتعلمون ا

ب̀`````دا´ وحي̀`````ل ال�شنع̀`````ة من خ̀`````الل تاأمل  الإ

�شاتذة الكبار القدماء واملتحدKني  اأعم̀`````ال الأ

نها تت†شمن قدراk عالياk من القوة  ون�شخها, لأ

والنوعية, وم̀`````ن العوامل التي �شاعدت على 

Xهور املتاح̀`````ف املéموعات الفنية اÿا�شة 

خر, فاأبت  التي اآلت اإىل الدول̀`````ة ل�شبب اأو لآ

روDيته̀`````ا وال�شتمتا´ به̀`````ا للéماهري التي ل 
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ت�شتطي̀`````ع كاأف̀`````راد اقتن̀`````اء مثل تل∂ 

النفي�شة الغالية الثمن, واأدركت الدول 

اأن اللوحات والتماKيل لها قدرة على 

تخط̀`````ي حواجز الثقاف̀`````ة واجلن�شية 

الجتماعي̀`````ة  والطبق̀`````ة  والرتبي̀`````ة 

أ�شفرت هذ√ العوامل  والع�رش, وق̀`````د ا

يف نهاي̀`````ة الق̀`````رن الثام̀`````ن ع�رش عن 

ات†ش̀`````اì مفه̀`````وم املتاح̀`````ف و�شالت 

العر�س العامة الت̀`````ي متلكها الدولة, 

Kم Œ�ش̀`````دت املفاهيم م̀`````ع احلروب 

النابليونية حني –̀`````ول ق�رش اللوفر 

امللكي اإىل متحف الفن̀`````ون, وما لبث 

ق�̀`````رش لوك�شمب̀`````ورÆ اأن امتالأ بالكنوز 

التي غنمتها جيو�س نابليون من املدن 

املهزوم̀`````ة, واأ�شبحت الفر�شة متاحة 

أراد تكوي̀`````ن ‹موعة فنية  لكل م̀`````ن ا

ح̀`````ني انت�̀`````رشت يف ال�شوق مقتني̀`````ات ملكية 

أر�شتقراطية للبيع, وبداأت تت�شكل ‹موعة  وا

مقتني̀`````ات متثل فنون flتل̀`````ف بلدان اأوروبة 

خا�شة اإيطاليا وهولندا, و�رشعان ما انتقلت 

فكرة اإن�شاء املتاحف الفنية وقاعات العر�س 

أ�شوة Ãا  الر�شمية اإىل دول اأوروبي̀`````ة اأخرi ا

يéري يف فرن�شا وعا�شمتها باري�س.

وما كاد يقبل الق̀`````رن التا�شع ع�رش حتى 

Xهرت متاحف الولي̀`````ات املتحدة وتزايدت 

اأعدادها يف القرن الع�رشين, ومن Kم �شاعت 

مكانات  الفكرة يف اأنحاء العامل كلما توفرت الإ

الدول  وت�شابق̀`````ت  القت�شادي̀`````ة لالقتن̀`````اء, 

 iعمال الفنية الكرب واملدن عل̀`````ى امتال∑ الأ
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م̀`````ن لوحات ومتاKيل و–̀`````ف تعو�س بها يف 

أوق̀`````ات ال�شلم ما فقدت̀`````¬ يف زمان احلرب,  ا

كم̀`````ا عمل̀`````ت على حف̀`````ß ال̀`````رتاث الثقايف 

 ìالوطن̀`````ي بهد± تدعيم الهوي̀`````ة وتقوية رو

ال̀`````ولء والنتماء عند ال�شعوب, كما حر�شت 

على ع̀`````دم التفري̀`````ط يف التح̀`````ف الوطنية 

خرi من حيث  وعدم ت�رشبها اإىل ال̀`````دول الأ

أنها م�ش̀`````در فخر واعتزاز, اإل اأن املقتنيات  ا

احلديث̀`````ة ل ت¶ف̀`````ر بنف�س الثق̀`````ة والتقدير 

عمال القدÁة  العا› اللذي̀`````ن ت¶فر بهما الأ

ن الزم̀`````ن وح̀`````د√ هو الفي�ش̀`````ل بني الغث  لأ

وال�شمني يف ميدان الفن̀`````ون, والفي�شل بني 

 ßال†شعيف املتهال∂ واملمتاز اجلدير باحلف

يف املتاحف العريقة, فحني Xهرت اللوحات 

النطباعية يف فرن�ش̀`````ا مل تتقبلها اجلماهري 

أ�شاليب ما بعد  مر, ومل تتقب̀`````ل ا يف ب̀`````ادÇ الأ

النطباعية وهو م̀`````ا ي�شمى بالفن احلديث, 

لذل∂ Áكن القول باأن متاحف الفن احلديث 

اأماكن انت¶ار  ت�شتقر فيها اللوحات والتماKيل 

�شاليب املبتكرة تقتنع بها اجلماهري,  ذات الأ

وي�شهد النقاد واملوDرخون واملفكرون املعرت± 

بهم باأنه̀`````ا ند للروائع القدÁة التي �شمدت 

للزمن.

وقد انت�رشت فكرة متاحف الفن احلديث 

ب�رشعة يف بل̀`````دان اأوروبة جنباk اإىل جنب مع 

�شات̀`````ذة القدامى, ويعترب متحف  متاحف الأ

نيويور∑ ‰وذجاk ‰طياk لهذ√ املتاحف �شيدت¬ 

الوليات املتحدة �شن̀`````ة 1929, ومل يعباأ منذ 

كادÁي̀`````ة واŒ¬ مبا�رشة  البداي̀`````ة بالفنون الأ

عمال النطباعية املرفو�شة, ون�شéت  اإىل الأ

خرi على منوال¬ واأ�شبí مفهوم  املتاحف الأ

كلمة }حديثz ل يعني الفرتة الزمنية الراهنة, 

بل ي�شري اإىل نو´ معني من الفن, حتى اإن بع†س 

ال�شور التي م†شت عليه̀`````ا ع�رشات ال�شنني 

 ,zتبدو ملع¶̀`````م النا�̀`````س غام†ش̀`````ة و}حديثة

وقد Xف̀`````رت معار�س الفن احلديث يف دول 

الغرب باهتمام املالي̀`````ني يرتددون عليها يف 

كل ع̀`````ام فا�شتفادت املتاح̀`````ف الكال�شيكية 

من هذ√ ال¶اهرة, واأ�شبحت اإقامة العرو�س 

احلديثة م̀`````ن �شلب وXيفته̀`````ا, Œتذب بها 

النا�س ليتاأملوا مقتنياتها التقليدية من وجهة 

ن¶ر معا�رشة ويتعلموا كيف يتذوقونها.

كما تداف̀`````ع الفنانني احلديثني اإىل مزيد 

م̀`````ن احلذر واحلر�س يف اإبداعهم, اإذا كانوا 

أبهاوDها,  حقاk ياأملون يف اأن تن¶م¬ جدرانها وا
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 íل ت�شل kون اأعمال`````̀éلء ينتDلكن بع†س هو

 ,iملثل تل̀`````∂ العرو�̀`````س ول تب̀`````ا´ ول ت�شرت

أو موDقتة  أح̀`````د ا نها خافي̀`````ة ل يراها ا اإم̀`````ا لأ

أو كبرية ل  أي̀`````ام, ا أو ا ل ت̀`````دوم �شوi حل¶ات ا

أو �شاعات حمددة, فاأخذوا  تت�شع لها قاعات ا

أو  يبدع̀`````ون اأعمالk يف عرو�̀`````س ال�شحراء, ا

يف احلق̀`````ول ال�شا�شع̀`````ة, ورÃ̀`````ا على فوهة 

بركان خام̀`````د, ول Áكن م�شاهدتها بطبيعة 

احلال اإل يف مكانها وبيÄتها, ‡ا يتطلب من 

الزائرين ب̀`````ذل جهود م†شنية و–مل امل�شاق 

مر الذي يحرم هوDلء  لكي ي�شلوا اإليه̀`````ا, الأ

الفنانني من عدد غفري من الذواقة العابرين 

عمال غري  وغري املخت�شني, ومن اأجل هذ√ الأ

 ,kأي†شا التقليدي̀`````ة Xهرت اأماكن غري تقليدية ا

يف احلدائق العام̀`````ة واملناطق الريفية, ومن 

اأ‚í ‰اذج ه̀`````ذا الطراز من اأماكن عر�س 

الفن̀`````ون احلديث̀`````ة تل∂ احلدائ̀`````ق املرتامية 

على تخوم مدين̀`````ة كوبنهاجن يف الد‰ار∑ 

تتو�شطها حéرات زجاجية اجلدران, حيث 

يرi الزائرون من خالل¬ التماKيل تتوز´ املكان 

اÿلوي ب̀`````ني الزهور وال�شé̀`````ريات, يحدها 

فق ال�شاطÅ ال�شوي̀`````دي, وترتامى من¬  يف الأ

مواج, بينما تنبثق  اأ�شوات ال̀`````رذاذ و�شفق الأ

املé�شمات هنا وهنا∑ لتكمل امل�شهد اجلليل 

وما يحفل ب¬ من عنا�رش الطبيعة.

وÁكن عر�س الر�ش̀`````وم امللونة والتماKيل 

يف منزل اأو حé̀`````رة م�شحوبة باأعمال فنية 

وتطبيقية منا�شبة بهد± اإعداد بيÄة تتعاي�س 

عداد  مع املعرو�شات, حتى ل̀`````و كان هذا الإ

‹رد مقع̀`````د اأو من†شدة, وق̀`````د اأو�شí اأحد 

ملان هذ√ الفكرة باأن عر�س  مديري املتحف الأ

اللوح̀`````ات والتماKيل يف بيÄة ت†شم Œهيزات 

متوافقة مع ع�رشها, واأما معرو�شات الفن 

احلدي̀`````ث فاأحاطه̀`````ا باأعمال م̀`````ن الو�شط 

الثقايف الذي اأقبلت من¬ كال�شحف واملéالت 

دوات  لت امليكانيكي̀`````ة والأ عالن̀`````ات والآ والإ

ال�شائع̀`````ة ال�شتخ̀`````دام, واملتاح̀`````ف ل تقتني 

عم̀`````ال الفني̀`````ة جزافاk, فاأعم̀`````ال ع¶ماء  الأ

�شاليب تفوق  الفنان̀`````ني اأ�شحاب املدار�س والأ

اأهميته̀`````ا من تل∂ الت̀`````ي تنح�رش قيمتها يف 

أنها جميلة اأو معربة. ا

ويف منت�ش̀`````ف الق̀`````رن التا�ش̀`````ع ع�̀`````رش 

أ�شا�شها  –ددت ال†شوابط التي ت�شنف على ا

املقتني̀`````ات املتحفي̀`````ة, وج̀`````اء يف �شدارتها 
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اأعم̀`````ال اأ�شحاب الŒاه̀`````ات الكربi الذي 

�شتاذي̀`````ة مثل: }ميكائيل  أق̀`````ر لهم الزمن بالأ ا

اأ‚ل̀`````وz, و}دافن�ش̀`````يz من ع�̀`````رش النه†شة, 

و}بيكا�شوz من القرن الع�رشين, Kم اللوحات 

 ,zشاتذة مث̀`````ل }روبنز� املفعم̀`````ة باحليوي̀`````ة لأ

�شاتذة  وتاأتي يف الدرجة التالي̀`````ة لوحات الأ

بدا´ من خالل اŒا√ معني  الذي مار�شوا الإ

أو ال�شرييالية.. أو التكعيبي̀`````ة ا كالنطباعي̀`````ة ا

اإل̀`````ï, وانته̀`````ت الت�شنيفات باأعم̀`````ال تقتنى 

لتخزينه̀`````ا ك�شاهد على الع�̀`````رش, واأ�شبحت 

هذ√ ال†شوابط د�شت̀`````وراk ملتاحف العامل حتى 

يومنا ه̀`````ذا, لذل∂ نراه̀`````ا تتناف�س بحما�س 

وىل والثانية,  عل̀`````ى اقتناء روائع الفÄت̀`````ني الأ

أ�شعاره̀`````ا اإىل ع�رشات املاليني من  ‡ا رفع ا

الدولرات. 

¥µ
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عالم اجلماهريية عالية التطور  ‡̀`````ا ل �ش∂ في¬ اأن لو�شائل الت�شال والإ

والكف̀`````اءة والفعالي̀`````ة يف ع�رش املعلوماتية تاأKراk كب̀`````رياk على املéتمعات مهما 

عالم اجلماهريية غدت من  تباين̀`````ت وتعددت. حتى اإن و�شائل الت�ش̀`````ال والإ

قن̀`````وات عم̀`````ل اإدارات العالقات العامة وتكمل بع†شه̀`````ا بع†شاk وت�شرت∑ معها 

هدا±. بالدوافع والأ

ع̀`````الم اجلماهريية تتاألف  وي�ش̀`````ري الباحث̀`````ون اإىل اأن و�شائل الت�شال والإ

من: 

.¿Éà°ùµHRhCG ‘ º«≤e …Qƒ°S »HôY åMÉH

.»æ«°ù◊G ó«dh ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

 äGƒæb øe ájÒgÉª÷G ΩÓY E’Gh ∫É°üJ’G πFÉ°Sh

á«°SÉ«°ùdG º¶æ∏d áeÉ©dG äÉbÓ©dG
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- ال�شحافة املطبوعة;

ذاعتني امل�شموعة واملرئية, وا�شعة  - والإ

قمار ال�شناعية  النت�شار عاملياk بعد دخول الأ

ذاع̀`````ي امل�شم̀`````و´  يف ‹̀`````ال نق̀`````ل الب̀`````ث الإ

واملرئي;

نرتن̀`````ت العاملي̀`````ة وا�شع̀`````ة  - و�شبك̀`````ة الإ

النت�شار. وت�شتخدمها كلها اإدارات العالقات 

العامة.

وتعترب ن�شاطات اإدارات العالقات العامة 

هدا± املر�شومة لها من  يف �شعيها لبل̀`````وÆ الأ

أك̀`````رب ال�شناع̀`````ات دخالk لو�شائ̀`````ل الت�شال  ا

ع̀`````الم اجلماهريي̀`````ة يف الع̀`````امل. وم̀`````ن  والإ

أخ̀`````ذ بالت�شابق ل�شغل  عالن ا املع̀`````رو± اأن الإ

�شفحات ال�شحاف̀`````ة املطبوعة منذ ن�شوئها 

حيث بداأت فيه̀`````ا خدمات للمعلنني وللقراء 

على حد �شواء وتطور هذا ال�شباق مع تطور 

عالم اجلماهريية ورافق  و�شائل الت�شال والإ

هذا التطور Xهور منتéني عمالقة يف حقل 

ع̀`````الن فر�س مع¬  ع̀`````الم والإ الت�ش̀`````ال والإ

عالمي,  اهتمام الباحثني بدرا�شات التاأKري الإ

أK̀`````ري الت�ش̀`````ال اجلماه̀`````ريي,  ودرا�ش̀`````ات تا

 iع̀`````الن, ودرا�شات مد ودرا�ش̀`````ات تاأKري الإ

خذة بالتطور الدائم يف  تقدم ال�شناعات الآ

عالن. عالم والت�شال والإ ‹الت الإ

وكان من اأول تل̀`````∂ الدرا�شات, درا�شات 

عالم الرئي�شية  وXائف و�شائل الت�شال والإ

ع̀`````الم والتثقي̀`````ف والرتفي̀`````¬ والرتبية  يف الإ

أوله̀`````ا كانت درا�ش̀`````ات تناولت  والتعلي̀`````م. وا

ال�شح̀`````ف الت̀`````ي تعت̀`````رب ق̀`````وة اجتماعي̀`````ة 

واقت�شادي̀`````ة هام̀`````ة يف املéتمع̀`````ات, وقوة 

رئي�شي̀`````ة لت�شكيل الراأي الع̀`````ام, وتوKDر ب�شدة 

على اجله̀`````ود الوطنية والدولية املبذولة من 

اأجل التق̀`````دم الوطني والتفاهم العاملي. بعد 

اأن تط̀`````ورت ال�شح̀`````ف من �شفح̀`````ة واحدة 

توز´ حملياk اإىل اإنتاج متعدد ال�شفحات يوز´ 

دولي̀`````اk. واأXه̀`````رت الدرا�ش̀`````ات اأن ال�شحف 

وىل �ش̀`````درت يف ب̀`````راÆ, واإنف�شب̀`````ورÆ عام  الأ

1597, ودانيفر عام 1605, وبال عام 1610, 

 Æوفيينا, وفرانكفورت عام 1615, وهامبور

ع̀`````ام 1616, وبرلني عام 1617, ولندن عام 

1622, وباري�س عام 1631.

وم̀`````ع بداي̀`````ة الق̀`````رن الع�رشي̀`````ن Xهرت 

أ التطور  جمعي̀`````ات مهني̀`````ة �شحفي̀`````ة, وب̀`````دا

التدريé̀`````ي لل�شحف الت̀`````ي متلكها �رشكات 

م�شاهمة كربi, وبالتدريè –ولت ال�شحف 

اإىل موD�ش�شات متكامل̀`````ة. وتبعها Xهور اأوىل 

نباء, كوكال̀`````ة هافا�س, يف باري�س  وكالت الأ

عام 1845 وكان̀`````ت اأول وكالة متار�س Œارة 

عالنات يف العامل; ووكالة رويرت  خب̀`````ار والإ الأ

نباء يف لن̀`````دن عام 1851, و–ول ا�شمها  لالأ

اإىل روي̀`````رتز فيما بعد; وجمعية اأخبار امليناء 

يف   Harbor News Association
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نيويور∑ ع̀`````ام 1848 وتبدل 

أنب̀`````اء  ا وكال̀`````ة  اإىل  ا�شمه̀`````ا 

بري�س  أ�شو�شيت̀`````د  ا نيوي̀`````ور∑ 

 New York Associated
ع̀`````ام 1856;   )Press )AP
نباء يف برلني  ووكالة وولف لالأ

أنب̀`````اء  ع̀`````ام 1849; ووكال̀`````ة ا

يطالية  �شتيفاين  Stefani الإ

ووكال̀`````ة   ;1853 ع̀`````ام  يف 

اإنرتنا�شيون̀`````ال نيوز �شريفي�س 

 International News
Service يف نيوي̀`````ور∑ عام 
التلغ̀`````را±  ووكال̀`````ة   ;1909

الرو�شي̀`````ة يف مو�شك̀`````و ع̀`````ام 

1918, الت̀`````ي تغري ا�شمها اإىل 

لال–اد  التلغرافية  الوكال̀`````ة 

ال�شوفييتي  TASS  تا�س بعد 

قيام ال–اد ال�شوفييتي, و–ول ا�شمها اإىل 

اإيتار تا�س بعد انهي̀`````ار ال–اد ال�شوفييتي; 

أنباء ال�ش̀`````ني احلمراء يف بكني عام  ووكالة ا

أنباء  1929 التي بدل̀`````ت ا�شمه̀`````ا اإىل وكالة ا

ال�شني اجلديدة يف 1937/9/1.

وت¶ه̀`````ر بع†س الدرا�ش̀`````ات اأن ال�شحف 

عالن  كان̀`````ت تعتمد عل̀`````ى مواردها م̀`````ن الإ

ذاع̀`````ة  يف كل مراح̀`````ل تطوره̀`````ا, اإل اأن الإ

كرب من  املرئي̀`````ة ا�شتول̀`````ت على احل�ش̀`````ة الأ

أKر على دخل  عالن فيم̀`````ا بعد ‡ا ا �شوق الإ

مر ومتكنت من  ال�شح̀`````ف التي تدارك̀`````ت الأ

عالن,  أ�شاليبه̀`````ا يف اإنتاج واإخراج الإ تطوير ا

ن  عالنية املميزة. لأ ‡̀`````ا اأعاد لها قيمتها الإ

قراء ال�شح̀`````ف يتميزون باأنهم من املتعلمني 

 iالقادرين عل̀`````ى تدقيق و–ليل وفهم حمتو

ما تن�رش√ ال�شح̀`````ف. وتلتها و�شيلة الت�شال 

 èع̀`````الم الثاني̀`````ة ‡ثل̀`````ة ب̀`````اأوىل الربام والإ

ذاعي̀`````ة امل�شموعة اليومي̀`````ة املن¶مة التي  الإ

ب̀`````داأت البث م̀`````ن ديرتوا ني̀`````وز يف الوليات 
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مريكي̀`````ة ع̀`````ام 1920, وتبعتها  املتح̀`````دة الأ

بريطاني̀`````ا التي ن¶م فيها دايل̀`````ي مايل اأول 

برنامè اإذاعي م�شم̀`````و´ يف العام نف�ش¬. اأما 

يف فرن�شا فق̀`````د ‚í اجلÔال فريي باإر�شال 

ذاعية امل�شموعة عام 1921.  اأوىل الربامè الإ

ذاعة امل�شموعة  ومنذ ذل∂ الوقت اعتربت الإ

من الو�شائل التي تخاطب حا�شة ال�شمع دون 

احلاجة للتف̀`````رÆ للقراءة كم̀`````ا يف ال�شحف 

بينما تتفوق عليها يف ا�شتثارة امل�شتمع وجذب¬ 

للتفاع̀`````ل مع املادة املذاع̀`````ة اأو مع �شخ�شية 

مقدم الربنام̀`````è, واإKارة خيال امل�شتمع لر�شم 

حداث  ال�ش̀`````ورة الغائبة عن¬ من الوقائع والأ

 kاملذاعة فور وقو´ احل̀`````دث, واأوجدت نوعا

ذاعية  لفة بني امل�شتم̀`````ع والربامè الإ م̀`````ن الأ

ذاعة امل�شموعة  امل�شموعة. وهكذا اعتربت الإ

ذن. امتداداk طبيعياk لالأ

ذاعي املرئي بعد  وجاء بعدها الب̀`````ث الإ

أليك�شان̀`````در بال�س الربيطاين  أ مركز ا اأن ب̀`````دا

للتلفزيون )التلفزيون كلمة مكونة من �شقني 

TELE اأي بُع̀`````د, VISION اأي روDي̀`````ة اأي 
الروDية عن بُعrد( بالبث ملدة �شاعتني يومياk عام 

1936, وتبع̀`````¬ املركز الفرن�شي يف لتوريفال 

ببث برامè اإذاعية مرئية يومية عام 1938, 

مريكية يف  وتبعتهم̀`````ا الوليات املتح̀`````دة الأ

الع̀`````ام التا› بب̀`````ث اإذاعي مرئ̀`````ي ا�شتهد± 

جمهور كبري. واأخرت احلرب العاملية الثانية 

ذاعة املرئية  البداية الفعلي̀`````ة لنت�شار بث الإ

للéمه̀`````ور العري†س ملا بع̀`````د انتهاء احلرب 

العاملي̀`````ة الثانية خالل عامي 1945 و1946. 

ذاعة املرئية امتداداk طبيعياk للعني,  وتعترب الإ

ذاعي املرئي  وم̀`````ن اأهم خ�شائ�س الب̀`````ث الإ

 íن ال�شورة ت�شب اإ�شعا± احلاجز اللغوي, لأ

مكملة للغة, وال�شورة بطبيعة احلال تخاطب 

flتل̀`````ف امل�شتويات الثقافي̀`````ة والجتماعية, 

ذاعي املرئي  وم̀`````ن النتائè ال�شلبية للب̀`````ث الإ

د املتلقي عل̀`````ى ال�شلبية, وتقدم ل¬  uنها تُع̀`````و
أ ا

خب̀`````ار جاهزة, ول تتيí ل¬ فر�شة التفكري  الأ

وال�شتعان̀`````ة بتéارب¬ ال�شابقة, وتفر�س علي¬ 

نوعاk م̀`````ن التذوق اأحادي اجلانب, وتخ†شع¬ 

ل†شغوط̀`````ات املوD�ش�شات املالي̀`````ة وال�شناعية, 

وم�شال̀`````í جماعات خا�شة, اأو ن¶م حاكمة. 

ذاعة املرئية على املزج بني  اإ�شافة ملقدرة الإ

داء امل�رشحي احلي بالنقل املبا�رش,  قدرات الأ

ف̀`````الم ال�شينمائية,  مكاني̀`````ات التقنية لالأ والإ

ذاعة امل�شموعة, لتوجي¬ اجلمهور  و�شوت الإ

ذاعة  نحو اأهدا± حمددة. وبذل∂ متكنت الإ

مكانيات  املرئي̀`````ة من ا�شتخ̀`````دام اأف†ش̀`````ل الإ

ع̀`````الم  والإ الت�ش̀`````ال  لو�شائ̀`````ل  املتوف̀`````رة 

خرi التي �شبقتها, ومزجت  اجلماهريي̀`````ة الأ

ب̀`````ني املو�شوعي̀`````ة والذاتية ل̀`````دi اجلمهور, 

ن الكام̀`````ريا وflتلف املوKD̀`````رات والو�شائل  لأ

ذاعة  خرi التي تتمتع بها الإ لكرتوني̀`````ة الأ الإ
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املرئية متكن كاتب وflرج الربنامè من توجي¬ 

اهتمام̀`````ات وم�شاعر جمه̀`````ور عري†س نحو 

حاف̀`````ز معني وفق روDيتهما الذاتية. واأXهرت 

ع̀`````الن رافق وXائف  الدرا�ش̀`````ات اأن ف̀`````ن الإ

ع̀`````الم على ال̀`````دوام للدعوة  الت�ش̀`````ال والإ

أو  قن̀`````ا´ بق†شية معينة ا أو لالإ ملو�ش̀`````و´ معني ا

للرتويè ل�شلعة منتè معني, اأو خدمة تقدمها 

جهة معين̀`````ة, م�شتفي̀`````داk م̀`````ن قدرتها على 

الت�ش̀`````ال اجلماهريي الذي يتفوق يف بع†س 

ال¶رو± على ق̀`````درات الت�شال ال�شخ�شي 

عالن. لالإ

 ¬fƒæa Qƒ£Jh ¿ÓY E’G

عالن على قدرات و�شائل  ويعتمد فن الإ

الت�ش̀`````ال با�شتخ̀`````دام رموز –م̀`````ل معنى 

مفهوم̀`````اk بالدرجة نف�شها لدi املعلن واجلهة 

عالن, ولكن قد ل يتم ذل∂  امل�شتهدفة من الإ

اإل اإذا –ق̀`````ق ح̀`````د اأدنى م̀`````ن التداخل بني 

خربات املر�شل )املعل̀`````ن( وخربات م�شتقبلي 

عالن ليوDدي بالتا› اإىل فهم م�شرت∑ ملعاين  الإ

الر�شالة الت�شالية ب̀`````ني املر�شل وامل�شتقبل, 

واإىل اإح̀`````داث ات�ش̀`````ال حقيق̀`````ي مبني على 

املعرفة املتبادلة امل�شرتكة للر�شالة بني طريف 

عملية الت�شال.

ع̀`````الن عرب و�شائل  وتط̀`````ور ا�شتخدام الإ

عالم اجلماهريي̀`````ة, وكان يف  الت�ش̀`````ال والإ

مقدمة م�شتخدمي¬ ال�شيا�شيون والتéار على 

حد �شواء لال�شتف̀`````ادة من¬ لتحقيق اأهدافهم 

ع̀`````الن ال�شيا�شي  كل يف ‹ال̀`````¬. وج̀`````اء الإ

̀`````ن Kمنها لقاء ما  pل rكو�شيل̀`````ة ات�شال يدفع املُع

تقدم̀`````¬ و�شيل̀`````ة ات�شال واإع̀`````الم جماهريية 

لعر�س خطاب �شيا�شي ه̀`````اد± للتاأKري على 

مواقف واأفكار و�شل̀`````و∑ م�شتقبلي الر�شائل 

 Ìع̀`````الن ال�شيا�شي اأك عالمي̀`````ة. ويعد الإ الإ

أK̀`````رياk عل̀`````ى املéتمعات,  أن̀`````وا´ الت�ش̀`````ال تا ا

يوXف¬ الق̀`````ادة ال�شيا�شيون لتحقيق غاياتهم 

واإقناعهم  اجلماه̀`````ري  واأهدافه̀`````م ÿ̀`````دا´ 

وت�شوي̀`````ق مر�شحيهم واملبالغ̀`````ة يف اإعطائهم 

�شفات ل متت اإىل احلقيقة ب�شلة. بينما جاء 

قنا´ اجلماهري والتاأKري  عالن التé̀`````اري لإ الإ

عليها لزيادة الطلب على �شلعة املعلن وخلق 

�شورة اإيéابي̀`````ة عن املن�شاأة املعلنة وجهودها 

�شبا´ حاجات امل�شتهلكني, وزيادة  املبذول̀`````ة لإ

الرفاهية الجتماعية والقت�شادية.

‡̀`````ا دف̀`````ع خ̀`````رباء الت�ش̀`````ال لدرا�شة 

أK̀`````ري و�شائل الت�شال  ن¶ري̀`````ات الت�شال وتا

ع̀`````الم اجلماهريية, ويعتق̀`````د البع†س اأن  والإ

عالم اجلماهريية تتمتع  و�شائل الت�شال والإ

أنها  بدرج̀`````ة قوية للتاأKري عل̀`````ى اجلماهري, وا

قادرة على تغيري العادات و�شلو∑ وت�رشفات 

راء التي يقدمها القائمون  اجلماهري, وفق الآ

عل̀`````ى الت�شال اجلماه̀`````ريي معتمدين على 

م�شت̀`````وi �شعبي̀`````ة وانت�شار و�شائ̀`````ل الت�شال 
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آن̀`````ذا∑.  ع̀`````الم اجلماهريي̀`````ة القائم̀`````ة ا والإ

ذاعة,  أوروب̀`````ة مث̀`````الk ا�شتخدم̀`````ت الإ فف̀`````ي ا

ف̀`````الم ال�شينمائية من قبل  وال�شحاف̀`````ة, والأ

ن¶م̀`````ة الديكتاتورية وال�شيوعية والفا�شية  الأ

لتحقي̀`````ق غاياته̀`````ا, واŒ¬ خ̀`````رباء الت�شال 

آن̀`````ذا∑ ل�شتخ̀`````دام نتائè اأبحاث  عالم ا والإ

علم النف�س الجتماعي وطرقها ومناهéها, 

عالم  لتحديد مدi تاأKري و�شائل الت�شال والإ

اجلماهريية. وحر�شت درا�شاتهم على معرفة 

K̀`````ار ال†شارة واملحتمل̀`````ة لو�شائل الت�شال  الآ

عالم اجلماهريية, ومدi ت�شéيعها على  والإ

النح̀`````را± واجلرÁ̀`````ة والتع�ش̀`````ب العرقي 

باحي̀`````ة. واهتم  والع̀`````دوان والنح̀`````الل والإ

أنوا´  الباحث̀`````ون يف البداي̀`````ة بالتمييز ب̀`````ني ا

 kعالمي املمكن على اجلماهري تبعا التاأKري الإ

ÿ�شائ�̀`````س ال�رشائí امل�شتهدف̀`````ة و�شفاتها 

ال�شيكولوجية والجتماعي̀`````ة, وتلتها مرحلة 

أK̀`````ري العوامل  اهت̀`````م الباحث̀`````ون خالله̀`````ا بتا

عالم, ودور  الو�شيطة يف عملية الت�شال والإ

الت�شال ال�شخ�شي, ودور البيÄة الجتماعية 

يف تن�شÄ̀`````ة اجلمهور. وتلته̀`````ا درا�شات بينت 

مدi ا�شتخدام ال�شاحات امل�شتهدفة لو�شائل 

عالم اجلماهريية ومدi تاأKريها  الت�شال والإ

وبحثت عن حوافز تدفع اجلمهور ل�شتخدام 

ع̀`````الم اجلماهريية.  و�شائ̀`````ل الت�ش̀`````ال والإ

ورافقته̀`````ا درا�ش̀`````ات اهتم̀`````ت Ã̀`````دi تاأKري 

ع̀`````الم اجلماهريية,  و�شائ̀`````ل الت�ش̀`````ال والإ

واأكدت نتائè تل∂ الدرا�شات على اأن و�شائل 

 Ìع̀`````الم اجلماهريية غدت اأك الت�شال والإ

ذاعة املرئية  أK̀`````رياk بعد Xه̀`````ور الإ �شعبية وتا

خ̀`````الل خم�شينات و�شتينات القرن الع�رشين, 

كو�شيلة ات�شال واإعالم جماهريية قوية تتمتع 

ب�شعبي̀`````ة جماهريية كبرية تفوق �شابقاتها من 

عالم اجلماهريية التي  و�شائ̀`````ل الت�شال والإ

�شبقتها.

وتتفق اأغلب الدرا�شات التي تناولت هذا 

أو  أنوا´ ا املو�شو´ على تق�شي̀`````م الت�شال اإىل ا

‰اذج متعددة, منها: 

الت�ش̀`````ال الذاتي, والت�شال ال�شخ�شي, 

والت�شال اجلماعي, والت�شال اجلماهريي: 

وت�شتخدم كلها و�شائل وتقنيات معقدة باه¶ة 

ذاعة  والإ املطبوع̀`````ات,  منه̀`````ا:  التكالي̀`````ف, 

ومن¶ومات  وال�شينما,  واملرئي̀`````ة,  امل�شموعة 

قمار ال�شناعية,  الت�شال واملعلوماتية عرب الأ

نرتنت. وتع̀`````ددت مفاهيم معنى  و�شبك̀`````ة الإ

الت�شال بتعدد املدار�̀`````س العلمية والفكرية 

للباحثني يف ه̀`````ذا املéال, وبتع̀`````دد الزوايا 

الباحث̀`````ون يف  اأخذه̀`````ا  الت̀`````ي  واجلوان̀`````ب 

اعتبارهم, وعلى امل�شتوi العلمي حيث Áكن 

�شارة اإىل مدخلني لتعريف الت�شال هما:  الإ

أن¬  ول: ويعر± الت�شال على ا املدخل الأ

عملية يقوم فيها طر± اأول )مر�شل( باإر�شال 
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ر�شالة اإىل طر± مقابل )م�شتقبل( ‡ا يوDدي 

أKر معني على متلقي الر�شالة; اإىل اإحداث ا

واملدخ̀`````ل الثاين: يع̀`````ر± الت�شال على 

أن̀`````¬ تبادل للمع̀`````اين املوج̀`````ودة يف الر�شائل  ا

فراد  عالمي̀`````ة, وم̀`````ن خالل¬ يتفاع̀`````ل الأ الإ

ويتبادل̀`````ون Kقافات flتلفة, من اأجل تو�شيل 

عالمية. املعنى, وفهم م†شمون الر�شالة الإ

∫É°üJ’G á«∏ªY êPÉ‰

 ìطار تط̀`````ورت ‰اذج ت�رش ويف ه̀`````ذا الإ

وتف�̀`````رش عملية الت�شال, وXه̀`````ر يف البداية 

النم̀`````وذج املكتوب ال̀`````ذي ي̀`````رi اأن عنا�رش 

الت�شال هي: املر�شل; والر�شالة; وامل�شتقبل. 

أربعينيات  ولكن الدرا�شات التي اأجريت منذ ا

القرن املا�شي بينت مدi ق�شور هذا النموذج. 

ومهدت تل∂ الدرا�شات ل¶هور ‰اذج تطورت 

بدورها من خ̀`````الل النتقال م̀`````ن الت�شال 

الثنائي اإىل الت�شال الدائري, وعلى �شوئها 

تكون̀`````ت عملي̀`````ة الت�شال من �شت̀`````ة عنا�رش 

أ�شا�شي̀`````ة هي: امل�شدر; والر�شالة; والو�شيلة;  ا

واملتلقي; وراجع ال�شدi; والتاأKري. 

 ΩÓ```Y E’Gh  ∫É```°üJ’G  π```FÉ°Sh  ∞```FÉXh

ájÒgÉª÷G

وا�شتمل̀`````ت وXائ̀`````ف و�شائ̀`````ل الت�ش̀`````ال 

ع̀`````الم اجلماهريي̀`````ة عل̀`````ى: الوXيف̀`````ة  والإ

خباري̀`````ة; ووXيف̀`````ة تكوين ال̀`````راأي العام;  الإ

ف̀`````ق الثقايف واملعلوماتي;  ووXيفة تو�شيع الأ

ووXيف̀`````ة تنمي̀`````ة العالقات العام̀`````ة وتقوية 

التما�ش̀`````∂ الجتماع̀`````ي داخ̀`````ل املéتم̀`````ع; 

ووXيف̀`````ة الرتفي̀`````¬ والت�شلية وم̀`````لء اأوقات 

عالنات  أخ̀`````رياk وXيفة ن�̀`````رش الإ الف̀`````راÆ; وا

خبارية: قيام  والدعاية. وتعن̀`````ي الوXيفة الإ

عالم اجلماهريية بنقل  و�شائل الت�شال والإ

حداث والق†شايا املهمة, ومتابعة تطوراتها  الأ

وانعكا�شاتها على املéتم̀`````ع, تلبية حلاجات 

ن�ش̀`````ان للتعر± على البيÄ̀`````ة املحيطة ب¬,  الإ

والوقو± على ما يé̀`````ري حول¬ من اأحداث 

بحيادي̀`````ة ودقة وم�شداقي̀`````ة. وتولت وXيفة 

تكوين الراأي الع̀`````ام اإيéاد تعاون بني و�شائل 

ع̀`````الم اجلماهريية وموD�ش�شات  الت�شال والإ

املéتم̀`````ع العائلية والجتماعي̀`````ة والتعليمية 

والديني̀`````ة والقت�شادية يف ‹̀`````الت توجي¬ 

الفرد وتكوي̀`````ن مواقف¬ واŒاهات̀`````¬ املهنية 

اÿا�شة وتقوية اللغة الف�شحى �شمن اإطار 

التعلم م̀`````دi احلياة. وتقوم و�شائل الت�شال 

فق  ع̀`````الم اجلماهريية بوXيفة تو�شيع الأ والإ

الثق̀`````ايف واملعلومات̀`````ي بالتثقي̀`````ف املخطط 

ل̀`````¬ لرفع امل�شتوi الثق̀`````ايف والعلمي واملهني 

لل�رشائí الجتماعية امل�شتهدفة والبعيد عن 

التثقيف العف̀`````وي. وتهتم و�شائ̀`````ل الت�شال 

عالم اجلماهريية بوXيفة تنمية العالقات  والإ

العامة وتقوية التما�ش̀`````∂ الجتماعي داخل 

املéتم̀`````ع عن طريق تنمية تب̀`````ادل املعلومات 
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أف̀`````راد املéتمع وموD�ش�شات̀`````¬ احلكومية  بني ا

الناجحة  بال�شخ�شيات  والتعري̀`````ف  واملدنية 

 ,kوفنيا  ,kو�شيا�شي̀`````ا  ,kواجتماعيا  ,kاقت�شادي̀`````ا

أدبياk, وت�شليط ال†شوء على اأ�رشار ‚احهم  وا

جي̀`````ال ال�شاعدة. واإ�شافة  ليكونوا قدوة لالأ

عالم  لذل̀`````∂ تق̀`````وم و�شائ̀`````ل الت�ش̀`````ال والإ

اجلماهريية بوXيفة الرتفي¬ والت�شلية وملء 

اأوقات الفراÆ وتوفري فر�س الراحة للéمهور 

عالمي. الإ

عالن والدعاية فتقوم بها  اأما وXيفة الإ

عالم اجلماهريية عن  و�شائل الت�ش̀`````ال والإ

طري̀`````ق الدعاي̀`````ة للمر�شح̀`````ني يف احلمالت 

عالن عن ال�شلع اجلديدة التي  النتخابية, والإ

عالن عن فر�س عمل  تهم امل�شتهلك̀`````ني, والإ

جديدة �شاغ̀`````رة ومطلوبة, ومواعيد رحالت 

و�شائ̀`````ل النقل الربي̀`````ة والبحري̀`````ة واجلوية, 

ع̀`````الن عن اإجراء املزايدات واملناق�شات  والإ

حكام الق†شائية  العلنية, وو�شع التزامات الأ

حوال  مو�شع التنفي̀`````ذ, وتقدË ن�̀`````رشات الأ

 èوالربام املناوب̀`````ة,  وال�شيدليات  اجلوي̀`````ة, 

ذاعي̀`````ة امل�شموعة واملرئي̀`````ة, وغريها من  الإ

عالنات. وتبق̀`````ى املهمة الرئي�شية لو�شائل  الإ

عالم اجلماهريية التعريف Ãا  الت�شال والإ

عالمي  هو جدي̀`````د وتقدÁ¬ اإىل اجلمهور الإ

وعر�س فوائد√ وح�شنات¬ يف Xرو± تعقدت 

فيها احلياة وتعددت الخرتاعات وال�شناعات 

والتكنولوجي̀`````ة  العلمي̀`````ة  والكت�شاف̀`````ات 

واملعلوماتي̀`````ة. وال�شتم̀`````رار Ã̀`````ا �شبق وقام 

�̀`````رشة, واملعل̀`````م واملربي,  ب̀`````وان يف الأ ب̀`````¬ الأ

وموD�ش�شات التعليم الع̀`````ا› واملتخ�ش�س من 

اأجل تطوير ال�شخ�شي̀`````ة الوطنية واحليلولة 

دون النحرا± ع̀`````ن الطريق القوË, لتكون 

 kعالم اجلماهريية فعال و�شائل الت�شال والإ

ج̀`````زءاk مهماk يف عملية التعل̀`````م مدi احلياة 

التي –تاجه̀`````ا ب�شدة املéتمع̀`````ات من اأجل 

التقدم والزدهار.

 ájÒgÉª÷G ΩÓY E’Gh ∫É```°üJ’G πFÉ°Sh

¿É°ùf E’G ¢SGƒ◊ OGóàeÉc ,áãjó◊G

عالم اجلماهريية  وو�شائ̀`````ل الت�شال والإ

ن�شان توفر  احلديث̀`````ة, كامتداد حلوا�̀`````س الإ

 kمكانيات, وت�شكل تهديدا ن�شان الزمن والإ لالإ

ن�ش̀`````ان وحوا�ش¬  ن̀`````¬ عندما متتد يد الإ ل¬ لأ

عالم اجلماهريية,  عرب و�شائل الت�شال والإ

ت�شتطي̀`````ع هذ√ الو�شائ̀`````ل اأن متد يد املéتمع 

اإلي̀`````¬, كي ت�شتغل¬ وت�شيطر علي¬. ولكي ‰نع 

احتمال التهدي̀`````د اأكد ماكلوهني على اأهمية 

اإحاطة النا�س باأكرب قدر ‡كن من املعلومات 

عالم  أداء و�شائل الت�شال والإ عن ماهي̀`````ة وا

ن̀`````¬ Ãعرفة كيفي̀`````ة ت�شكيل  اجلماهريي̀`````ة, لأ

التكنولوجي̀`````ا احلديثة للبيÄ̀`````ة املحيطة بنا, 

 kن�شتطي̀`````ع اأن ن�شيط̀`````ر عليه̀`````ا ونتغلب متاما

 kعلى نفوذه̀`````ا اأو قدراته̀`````ا احلتمية. وبدل



ájÒgÉª÷G ΩÓY E’Gh ∫É°üJ’G πFÉ°Sh

2852011  ¿Gô```````````jõM    573  Oó`````````````````©dG

من احلديث ع̀`````ن احلتمية التكنولوجية, قد 

دق اأن نقول اإن متلقي الر�شالة  يكون م̀`````ن الأ

عالمية يéب اأن ي�شعر باأن¬ flلوق ل¬ كيان  الإ

م�شتقل, قادر على التغلب على هذ√ احلتمية 

التي تن�شاأ نتيé̀`````ة لتéاهل النا�س ملا يحدث 

حولهم. ويéب اعتب̀`````ار التغيري التكنولوجي 

حتمياk لمفر من¬, وهو ما حدث فعالk, ذل∂ 

ننا اإذا فهمن̀`````ا عنا�رش التغيري التكنولوجي 
لأ

Áكننا اأن ن�شيطر عليها ون�شتخدمها يف اأي 

وقت نريد√ بدلk من الوقو± يف وجهها, كما 

.!kالبع†س اأحيانا iيحدث لد

وم̀`````ن امل�شاكل التي تواج¬ عملية التبادل 

عالم̀`````ي الدولية, م�شكل̀`````ة اأهمية مراعاة  الإ

ن�ش̀`````ان,  بالإ املحيط̀`````ة  البيÄي̀`````ة  ال¶̀`````رو± 

واختالفها من دولة اإىل دولة, بل واختالفها 

م̀`````ن منطقة اإىل اأخرi داخ̀`````ل الدولة ذاتها, 

همية Ã̀`````كان اأن يحيط  وم̀`````ن هنا فم̀`````ن الأ

ع̀`````الم وال�شحفي̀`````ون بالعتبارات  خرباء الإ

ن�شان. واإذا  البيÄية وال¶رو± املحيط̀`````ة بالإ

عالم  مل̀`````ام اأكÌ �شهول̀`````ة يف الإ كان ه̀`````ذا الإ

عالم  الداخلي فاإن¬ اأكÌ �شعوبة بالن�شبة لالإ

ال̀`````دو›, حيث تتع̀`````دد العتب̀`````ارات البيÄية 

وتتنو´ ال¶رو± واللغات, باختال± من دولة 

اإىل دول̀`````ة, وم̀`````ن منطق̀`````ة اإىل منطقة, ومن 

قارة اإىل قارة. ومع تزاي̀`````د و�شائل الت�شال 

عالم اجلماهريي̀`````ة وتطورها وات�شاعها,  والإ

اأ�شبí العامل اأقرب اإىل القرية العاملية, و‡ا 

�شاع̀`````د على ذل∂ تط̀`````ور و�شائل املوا�شالت 

ف̀`````راد وال�شياì, وهéرة  و�شهول̀`````ة انتقال الأ

قامة  �شلية, والإ ال�شكان من اأماكن �شكنهم الأ

 iدولة اأخر iالطويلة لرعايا دولة معينة لد

أو العم̀`````ل, وتزايد حéم  بق�ش̀`````د الدرا�ش̀`````ة ا

و�رشع̀`````ة وتنو´ املرا�ش̀`````الت, ودخولها ع�رش 

احلوار املبا�رش عرب الهاتف والتلك�س والفاك�س 

لكرتوين ب̀`````ني flتلف دول العامل.  والربيد الإ

ذاع̀`````ي امل�شم̀`````و´ واملرئي  وتط̀`````ور الب̀`````ث الإ

غرا�س  قمار ال�شناعية لأ وات�شع با�شتخدام الأ

الت�شال ونقل املعلومات. و�شاعد الحتكا∑ 

ب̀`````الأ· املتقدمة على ح̀`````دوث –ول Kقايف 

واجتماعي عاملي, برزت مع¬ قيم ومعتقدات 

جديدة مل تكن متوقعة من قبل. ومن هنا فاإن 

عالم وال�شحفيني اأن يدركوا  على خ̀`````رباء الإ

كل تل∂ املتغ̀`````ريات عند اإعدادهم وتنفيذهم 

عالمي̀`````ة املوجه̀`````ة للداخ̀`````ل  احلم̀`````الت الإ

واÿارج على ال�شواء, كي ل –دث اإخفاقات 

توDدي اإىل عدم ا�شتéاب̀`````ة امل�شتقبل مل†شمون 

عالمية املوجهة ل¬, واأن ل يكون  الر�شال̀`````ة الإ

عالمية.  هدا± احلملة الإ رد فعل̀`````¬ مغاير لأ

أي†ش̀`````اk اختال±  واأن يوDخ̀`````ذ يف احل�شب̀`````ان ا

درجات التقدم الجتماعي والثقايف والعلمي 

واملعتقدات  الن¶̀`````م  وتباين  والتكنولوج̀`````ي, 

يديولوجي̀`````ة ب̀`````ني دول العامل  ال�شيا�شي̀`````ة والأ
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املختلف̀`````ة, ودرجات التباي̀`````ن حتى بني دول 

الن¶ام املت�شاب¬. وح̀`````دد مار�شال ماكلوهني 

عالم التي  يف ن¶ريت̀`````¬ تكنولوجية و�شائل الإ

تعترب من الن¶ريات احلديثة عن دور و�شائل 

عالم اجلماهريي̀`````ة وتاأKريها  الت�ش̀`````ال والإ

 ïأربع مراحل لتطور التاري على املéتمعات, ا

أي¬:  ن�شاين وهي وفق را الإ

- مرحلة املخاطبة ال�شفهية القبلية;

- ومرحل̀`````ة ن�ش̀`````ï املخطوط̀`````ات الت̀`````ي 

ا�شتمرت قرابة األفي عام;

- ومرحلة ع�رش الطباعة والتي ا�شتمرت 

من القرن اÿام�س ع�رش وحتى نهاية القرن 

التا�شع ع�رش;

- ومرحل̀`````ة ع�̀`````رش و�شائ̀`````ل الت�ش̀`````ال 

لكرتوني̀`````ة وب̀`````داأت من مطلع  ع̀`````الم  الإ والإ

القرن الع�رشين ومل تزل م�شتمرة.

ع̀`````الم  والإ الت�ش̀`````ال  و�شائ̀`````ل  واأن 

اجلماهريي̀`````ة يف كل مرحل̀`````ة �شاعدت على 

ن�شاين,  ت�شكي̀`````ل املéتمعات عرب التط̀`````ور الإ

 kواعرت± ماكلوهني اأن ن¶ريت¬ جاءت تطويرا

أرد لوي�س موفورد )1934(; واإت�س.  عمال: ا لأ

جي. ت�شايت̀`````ور )1945(; و�شيغفريد غيودون 

أني�̀`````س )1951(; وي̀`````¬.  )1948(; وهارول̀`````د ا

اإت�س. غومربيت�س )1960(. واأكد على انتقال 

الب�رشية م̀`````ن الت�شال ال�شفهي اإىل الت�شال 

املكت̀`````وب ومن Kم الع̀`````ودة لالت�شال ال�شفهي 

.iمرة اأخر

وعن الت�ش̀`````ال ال�شفهي يقول ماكلوهني 

اأن الب�رش يتكيفون مع ال¶رو± املحيطة بهم 

عن طريق اإيéاد توازن بني حوا�شهم اÿم�س: 

ال�شمع, والب�رش, واللم�س, وال�شم. واأن اخرتا´ 

غوتين̀`````ربÆ الطباع̀`````ة عن طري̀`````ق احلرو± 

املتحركة خالل الق̀`````رن اÿام�س ع�رش قلب 

التوازن القائم على احلوا�س اÿم�س لتفقد 

حا�شة ال�شمع �شيطرتها على عملية الت�شال 

لتاأخذ حملها حا�ش̀`````ة الب�رش يف القراءة عن 

طريق الت�ش̀`````ال بالكلم̀`````ات املطبوعة التي 

جيال  اأخذت –ل بالتدريè م̀`````كان ذاكرة الأ

املتعاقبة, ولي�شبí خزن املعلومات املطبوعة 

�شاليب الناجعة  على الورق وا�شرتجاعها من الأ

لالت�ش̀`````ال. واأطلق ماكلوه̀`````ني على املرحلة 

لكرتونية  املعا�رشة ت�شمية ع�̀`````رش الدوائر الإ

و�شملت: اأجهزة الت�ش̀`````ال الربقية, واأجهزة 

ذاعت̀`````ني امل�شموعة  الهات̀`````ف, وال�شينما, والإ

لية  واملرئية, واأجهزة الفاك�س, واحلا�شبات الآ

الناطقة,  لكرتونية  الإ والعقول  )الكمبيوتر(, 

ن�شان  لكرتوين, وكله̀`````ا اأعادت الإ والربي̀`````د الإ

ل�شتخ̀`````دام حوا�ش̀`````¬ ‹تمع̀`````ة. واأن و�شائل 

عالم اجلماهريي̀`````ة اجلديدة  الت�ش̀`````ال والإ

التي اخت�رشت امل�شافات وتخطت احلواجز 

 Global حول̀`````ت الع̀`````امل اإىل قرية عاملي̀`````ة

عالم  Village. لتتحول و�شائل الت�شال والإ
اجلماهريية اجلدي̀`````دة اإىل و�شيلة ‰وذجية 
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ن و�شيلة الت�شال  للتعلي̀`````م مدi احلي̀`````اة. لأ

�شا�س  –ولت اإىل ر�شالة اإعالمي̀`````ة غدت الأ

لت�شكيل املéتمعات وقللت من �شاأن امل†شمون 

أن¬ اأ�شحى  أ�شار ماكلوهني اإىل ا عالم̀`````ي. وا الإ

لكل و�شيل̀`````ة ات�شال جمهوره̀`````ا الذي يفوق 

أم  حب¬ له̀`````ا اهتمام¬ Ã†شمونها �شاخناk كان ا

.kباردا

وجاءت ن¶ري̀`````ة التقم�س العاطفي التي 

أ�شار اإليها: اأفالط̀`````ون, و�شان جون,  �شب̀`````ق وا

و�شان اأوج�شتني, و�شان الكويني, و�شبينوزا, 

آدم �شميث, وهربرت  يف موDلفاتهم, واعتربها ا

�شبن�رش, عملي̀`````ة انعكا�س بدائ̀`````ي, وناق�شها 

الباحث̀`````ون ليب�س, وريبوت, و�شلري, من خالل 

دخال  –ليلهم للعواط̀`````ف. ويرجع الف†شل لإ

‚ليزي̀`````ة اإىل  كلم̀`````ة العاطف̀`````ة يف اللغ̀`````ة الإ

تيوردور ليب�س الذي �شماها  ال�شعور بال�شيء, 

وطور الباحث جورج مي̀`````د ن¶رية التقم�س 

العاطفي يف كتاب̀`````¬ العقل والنف�س واملéتمع 

أو ن�شتنتè م�شاعر  أن¬ حينما نتوقع ا وافرت�س ا

خري̀`````ن, وم̀`````ا �شيفعلون̀`````¬, وحينما نخرج  الآ

ن�شان,  بتنبوDات, تت†شمن ال�شلو∑ اÿا�س لالإ

وا�شتéابات̀`````¬ اÿفي̀`````ة, وحالت̀`````¬ الداخلية 

ومعتقدات¬, ومعاني¬, وحينما نطور التوقعات 

ونتنباأ نفرت�س اأن لدينا مهارة ي�شميها علماء 

النف�̀`````س بالتقم�̀`````س العاطف̀`````ي, اأي القدرة 

أنف�شنا يف Xرو±  �شقاط وت�ش̀`````ور ا عل̀`````ى الإ

خرين, و�شاعد عل̀`````ى تطوير تل∂ القدرة,  الآ

النتقال من مكان اإىل م̀`````كان اآخر. وو�شائل 

ع̀`````الم اجلماهريية تعمل على  الت�شال والإ

تطوي̀`````ر املقدرة عل̀`````ى التقم�̀`````س العاطفي 

ف̀`````راد الذين مل يغ̀`````ادروا ‹تمعاتهم  ب̀`````ني الأ

ن تل̀`````∂ الو�شائل نقلت العامل  أبداk, لأ املحلية ا

اÿارجي اإليهم. ون¶رية التقم�س العاطفي 

نها تربط  هي جزء ل يتéزاأ من الت�شال, لأ

بني ذهن املر�شل وذه̀`````ن املتلقي, والتقم�س 

العاطفي هو املق̀`````درة على فهم ما يدور يف 

آخ̀`````ر, كاأن نقول ل�شخ�س اآخر  ذهن �شخ�س ا

أننا نفهم م�شاعر∑. فكيف يتحقق التقم�س  ا

العاطفي? وما هي قيمت¬ لالت�شال يف اإطار 

عملية الت�ش̀`````ال? فالف̀`````رد يكت�شب املقدرة 

على التقم�̀`````س العاطفي بالتح̀`````ر∑ املادي 

أو ع̀`````ن طريق التعر�س  من م̀`````كان اإىل اآخر ا

اجلماهريية,  ع̀`````الم  والإ الت�ش̀`````ال  لو�شائل 

التي Œعل التحر∑ ال�شيكولوجي يحل مكان 

التحر∑ املادي اأو اجلغرايف, وقيمة التقم�س 

العاطفي لالت�شال Áكن تلخي�شها باأننا كي 

خرين يéب اأن تتوافر عندنا KالKة  نت�شل بالآ

قل وهي:  عنا�رش على الأ

- و�شائل مادية لالت�شال;

;iوراجع �شد -

- ومقدرة على التقم�س العاطفي.

واملق̀`````درة على التقم�̀`````س العاطفي, هي 
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خرين, وتغيري تل∂  اÿروج با�شتنتاجات عن الآ

ال�شتنتاج̀`````ات لتتفق مع ال¶رو± اجلديدة, 

وهذ√ املقدرة معروفة منذ األفي عام, وهنا∑ 

ن¶ريتان عن التقم�س العاطفي: 

�شياء مبا�رشة,  أننا ‚رب الأ ن¶رية تقول ا

خرون وفق̀`````اÿ kرباتنا  ونفع̀`````ل ما يفعل̀`````¬ الآ

الذاتية, اأي اأن نفرت�س اأن جميع النا�س �شو± 

يت�رشف̀`````ون بالطريقة نف�شه̀`````ا التي نت�رش± 

أننا ل ن�شتطي̀`````ع اأن نتنباأ Ãا �شيفعل¬  به̀`````ا, وا

أنف�شنا بالتéارب  خرون, اإن مل ‰̀`````ر نحن ا الآ

خرون. نف�شها التي Áر بها الآ

والن¶ري̀`````ة الثانية تقول اإنن̀`````ا نحاول اأن 

خرين,  أنف�شن̀`````ا يف Xرو± ومواقف الآ ن†شع ا

ويف ات�شالن̀`````ا نتحول م̀`````ن ال�شتنتاجات اإىل 

أ�شا�س تنبوDاتنا. خرين, على ا اأخذ اأدوار الآ

فكي̀`````ف نطور املق̀`````درة عل̀`````ى التقم�س 

أ�شا�شي يواجه¬  العاطفي? وه̀`````ذا ال�ش̀`````وDال ا

عالم م̀`````ن دون اإيéاد  ط̀`````الب الت�شال والإ

رد قاط̀`````ع علي¬, فهنا∑ ن¶ري̀`````ات للتقم�س 

دل̀`````ة التي ” التو�شل  العاطف̀`````ي تتفق مع الأ

اإليه̀`````ا عن طري̀`````ق البحث, ولكنن̀`````ا ن�شتطيع 

اأن نع̀`````ر± التقم�س العاطف̀`````ي باأن¬ عملية  

نتو�ش̀`````ل من خاللها لتوقع̀`````ات عن احلالت 

ن�شان. وملعرفة  ال�شيكولوجية الدائرة داخل الإ

أن¬ هنا∑ Kالث  كيفي̀`````ة حدوث ذل∂, نذك̀`````ر ا

أ�شا�شي̀`````ة للتقم�س العاطفي.  وجه̀`````ات ن¶ر ا

وترi واحدة من املدار�س الفكرية اأن التقم�س 

ننا ل ن�شتطيع تطوير  العاطفي غري موجود, لأ

التوقعات, وموDيدو هذا الراأي يوDمنون بن¶رية 

التعلم الب�شيطة املكونة من منب¬ وا�شتéابة, 

واأ�شح̀`````اب هذ√ الن¶رية يقول̀`````ون اإن كل ما 

لدينا يف عملي̀`````ة الت�شال هي ‹موعة من 

الو�شائل, ر�شالة يقدمها �شخ�س ما, ليدركها 

أن¬ هنا∑ منبهات  �شخ�س اآخر, وÃعنى اآخر ا

وا�شتéابات لها.

وتف�رش ن¶ري̀`````ة التعل̀`````م الب�شيطة التعلم 

غ̀`````ري الب�̀`````رشي عن̀`````د احلي̀`````وان, ولكنها ل 

ن الب�رش يطورون  تف�رش ال�شلو∑ الب�̀`````رشي, لأ

أنف�شهم  توقعاتهم ولديهم املقدرة على ت�شور ا

خرين,  يف احلالت وال¶̀`````رو± النف�شية لالآ

وله̀`````ذا ل ن�شتطيع اأن نقبل ال̀`````راأي الذي ل 

يع̀`````رت± بوج̀`````ود التقم�̀`````س العاطف̀`````ي, ول 

ن�شتطي̀`````ع تطوي̀`````ر توقعاتن̀`````ا وتنبوDاتنا, دون 

ح̀`````دوث عملية تف�شريية ت�شب̀`````ق ال�شتéابة, 

ن تطوي̀`````ر التوقع̀`````ات يحت̀`````اج اإىل موهبة  لأ

�شياء  من نو´ ما, فنح̀`````ن بحاجة للتفكري بالأ

الت̀`````ي ل نراها ومل ‚ربها, ولكي تكون لدينا 

أ�شياء غري  توقع̀`````ات لب̀`````د اأن نتحدث ع̀`````ن ا

موجودة, ونحن بحاج̀`````ة ل�شنع تل∂ الرموز 

ن�ش̀`````ان يختلف عن  ن الإ أK̀`````ري عليه̀`````ا, لأ والتا

احلي̀`````وان يف تطوير√ لكلت̀`````ا املهارتني اللتني 

ن�ش̀`````ان قادر  �شب̀`````ق واأ�رشنا اإليهم̀`````ا, واأن الإ
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أK̀`````ري فيها, و�شنع  عل̀`````ى اإدرا∑ الرموز والتا

رموز تخ̀`````دم اأغرا�ش¬, ولهذا ي�شتطيع اإعادة 

 Ëأ�شياء غري موج̀`````ودة اأمام¬, وتقد تق̀`````دË ا

ن, واإن 
م̀`````ا مل يحدث وما ل يéري حدوK¬ الآ

ن�ش̀`````ان Áل∂ مه̀`````ارات فردية تختلف بني  الإ

الب�رش. ولهذا رف†س الباحثون الراأي الذي ل 

يعرت± Ãفهوم التقم�س العاطفي, معتمدين 

 Dنتوقع امل�شتقبل, ونقوم بتنبو kأننا جميعا على ا

العالقة بني: 

- ال�شلو∑ الذي نقدم علي¬;

خرون  - وال�شلو∑ الذي يق̀`````دم علي¬ الآ

ا�شتéابة ل�شلوكنا;

- والتنب̀`````وD بال�شتéابة التالية التي نقدم 

خرين. عليها بناء على �شلو∑ الآ

أننا نقوم باأفع̀`````ال وردود اأفعال, من  اأي ا

خرين وتاأKريهم  خالل تطوير توقعاتنا عن الآ

على اأفعالنا قبل قيامن̀`````ا بها, وهو ما يعني 

التقم�س العاطفي.

وتاأخ̀`````ذ ن¶رية ال�شتنت̀`````اج يف التقم�س 

العاطفي هذا الفرتا�س من خالل اأن: 

ن�شان لدي¬ معلومات مبدئية عن  الإ  -

حا�شي�س  اأحا�شي�ش¬ الداخلية, ومعلومات عن الأ

خرين من الدرجة الثانية; الداخلية لالآ

خرين يعربون عن اأحا�شي�شهم  نs الآ
أ وا  -

الداخلية باأداء ال�شلو∑ نف�ش¬ الذي قمت ب¬ 

للتعبري عن م�شاعر∑;

ن�شان ل ي�شتطيع فهم احلالة  واأن الإ  -

خرين, اإن مل يéرب تل∂ احلالة,  الداخلية لالآ

ن�شان ل ي�شتطيع اأن يفهم العواطف التي  فالإ

ف̀`````كار التي مل تخطر بذهن¬  مل ي�شع̀`````ر بها والأ

وهكذا.

أ�شلوب  ف̀`````اإذن, نحن بحاجة ل�شتخ̀`````دام ا

آخ̀`````ر يف معاجلة التقم�̀`````س العاطفي يف�رش  ا

خرين, وتوقع  ‚احنا يف التنبوD ب�شل̀`````و∑ الآ

أ�شلوب يفرت�س اأن  ذل∂ ال�شلو∑ من خ̀`````الل ا

أن¬  النا�̀`````س لي�ش̀`````وا متماKل̀`````ني. عالوة ع̀`````ن ا

هنا∑ دلئل ت�ش̀`````ري اإىل عدم �شحة افرتا�س 

ن¶ري̀`````ة ال�شتنت̀`````اج تقول باأنن̀`````ا ل ن�شتطيع 

خرين  اأن نفهم امل�شاع̀`````ر الداخلية للنا�س الآ

ن�شان  م̀`````امل ‚ربها باأنف�شنا, وحقيق̀`````ة اأن الإ

�شياء التي جربها  يفهم ب�شكل اأف†شل تل∂ الأ

بنف�ش̀`````¬, ولكن̀`````¬ ي�شتطيع عل̀`````ى الرغم من 

ذل∂ اأن يفهم جزئي̀`````اk بع†س امل�شاعر التي مل 

يéربها, على �شبيل املثال ن�شتطيع اأن نح�س 

م وهي تل̀`````د طفلها من دون  ب�شع̀`````ور اآلم الأ

املرور بالتéربة ذاته̀`````ا, واأن نت�شور م�شاعر 

ال�شعادة التي ي�شعر به̀`````ا الفرد عند –قيق 

ن التéربة  النéاì من دون املرور بتéربت¬, لأ

أ�شا�شية  تزيد فهمنا للنé̀`````اì, ولكنها لي�شت ا

.ìاéلفهم الن

دوار يف التقم�س  وKاني̀`````ا: ن¶رية اأخذ الأ

 kن مفهوماqن�شان يكو العاطفي: وتق̀`````ول اإن الإ
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خرين,  معيناk عن ذات̀`````¬ قبل اأن يت�ش̀`````ل بالآ

فراد  أنن̀`````ا نح̀`````اول فه̀`````م �شلو∑ بع†̀`````س الأ وا

واأن نف�̀`````رش نتائ̀`````è ذل∂ ال�شل̀`````و∑ من خالل 

التقم�س العاطفي عن طريق �شلو∑ التقليد 

وتوقع الثواب والعقاب, وتطوير√ عن طريق 

خرين  أخ̀`````ذ اأدوار الآ الت�شال, وعن طريق ا

خرين, كمحور  وعن طريق الت�رش± نحو الآ

لالت�شال, وعن طريق تطوير وتعميم املفاهيم 

خري̀`````ن. ون¶ري̀`````ة ال�شتنتاج تفرت�س  عن الآ

وجود مفهوم عن الذات, Áكننا من التقم�س 

عاطفي̀`````ا با�شتخدام مفهوم ال̀`````ذات, لنخرج 

خرين الداخلية,  با�شتنتاجات عن حالت الآ

وترi ن¶رية ال�شتنتاج اأن مفهوم الذات يحدد 

أم̀`````ا ن¶رية اأخذ  كيفي̀`````ة التقم�س عاطفياk, ا

 iخر دوار فتعالè املو�شو´ من الناحية الأ الأ

متاماk. وكال الن¶ريتني تعطيان اأهمية كبرية 

لطبيعة اللغة والرموز امل�شتخدمة يف عملية 

التقم�̀`````س العاطفي وتطوي̀`````ر مفهوم الذات 

�شاليب  ن�ش̀`````ان ي�شتخ̀`````دم كل تل̀`````∂ الأ ن الإ لأ

دوار التي  يف التقم�س العاطف̀`````ي, وياأخذ الأ

خرين, وكل  تعéب¬, ف̀`````كل منا ياأخذ اأدوار الآ

خرين, والطريقة  منا يعمم خربات¬ عل̀`````ى الآ

أو  أنف�شنا –دد مفهومنا ا التي نن¶ر بها اإىل ا

خرين, وامل†شمون  أ�شلوبنا يف التعميم على الآ ا

خرين  الجتماع̀`````ي املوج̀`````ود وتوقع̀`````ات الآ

عن �شلوكنا. وحينم̀`````ا نتقم�س عاطفياk, ول 

‚ازi على تقم�شنا العاطفي ن†شطر للéوء 

اإىل حل من حلني فاإما: 

خرين الذي اأدركنا√  - اأن نحر± �شلو∑ الآ

لنéعل¬ يتفق مع توقعاتنا;

أو اأن نعيد الن¶̀`````ر بال�شورة الذهنية  - ا

أنف�شنا, ونعي̀`````د تعريفنا  الت̀`````ي كوناها ع̀`````ن ا

دوار  خذ الأ أو اأن نعود مرة اأخرi لأ لذاتن̀`````ا, ا

ال�شابقة.

ول وحرفنا ما  أن̀`````ا اإىل احل̀`````ل الأ واإذا جلا

ندرك̀`````¬, ف�شنتح̀`````ول اإىل مر�ش̀`````ى نف�شيني, 

وت�شبí ت�شوراتنا غ̀`````ري واقعية, وينتهي بنا 

مرا�̀`````س النف�شية,  املط̀`````ا± يف م�شت�شفى الأ

وهذا لي�س مرغوباk, وهنا ن�شتطيع التنبوD باأن 

م�شكلة ال�شحة العقلي̀`````ة مت�شلة بعدم قدرة 

أو ع̀`````دم رغبت¬ يف تغي̀`````ري �شورت¬  ن�ش̀`````ان ا الإ

الذهني̀`````ة ع̀`````ن نف�ش¬, حينما يé̀`````د اأن هذ√ 

ال�شورة غري ‹زية يف ال¶رو± الجتماعية 

املحيطة ب̀`````¬. واإذا جلاأنا للحل الثاين باإعادة 

خرين,  خذ اأدوار الآ تعريف الذات فاإننا نعود لأ

خرين,  وتطوير مفهوم جديد للتعميم عن الآ

واإيéاد ‹موعة جدي̀`````دة من التوقعات عن 

 kأنف�شنا ونغري �شلوكنا وفقا �شلوكنا, لنعود اإىل ا

لذل̀`````∂ ومرة اأخرi نخ̀`````رج با�شتنتاجات عن 

 القيام بالدور 
q
ن عمليتي خري̀`````ن. لأ النا�س الآ

وال�شتنت̀`````اج ت�شريان �شوياk دائم̀`````اk, وتعني اأن 

ن�ش̀`````ان يكي̀`````ف نف�ش¬, وي�شتطي̀`````ع اأن يغري  الإ
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�شلوك¬ ليتفق مع ال¶رو± املحيطة والو�شع 

الجتماع̀`````ي الذي يéد نف�ش̀`````¬ في¬, ويطور 

خرين واÿروج  توقعات¬ ويق̀`````وم ب̀`````اأدوار الآ

با�شتنتاجات.

عالم اجلماهريية  ولو�شائل الت�شال والإ

دور يف تنمية املقدرة على التقم�س العاطفي, 

وم̀`````ن الن¶ريات التي تناول̀`````ت هذا اجلانب 

مريك̀`````ي دانييل  ن¶رية ع̀`````امل الجتم̀`````ا´ الأ

لرنر الذي يفرت�س اأن املقدرة على التقم�س 

�شا�شية  العاطف̀`````ي تعترب من اÿ�شائ�̀`````س الأ

�شلوب  الالزم̀`````ة لنتق̀`````ال املéتم̀`````ع م̀`````ن الأ

�شلوب احلديث, ويفرت�س اأن  التقليدي اإىل الأ

هذ√ اÿ�شائ�س كان̀`````ت يف املا�شي تكت�شب 

ف̀`````راد مادياk وانتقالهم  عن طريق –ر∑ الأ

خرين, اأما  من مكان اإىل اآخر واختالطهم بالآ

يف القرن الع�رشي̀`````ن فاأخذت هذ√ اÿا�شية 

أ�شا�شاk عن طريق و�شائل  تكت�شب مقوماته̀`````ا ا

ع̀`````الم اجلماهريية التي تنقل  الت�ش̀`````ال والإ

فراد الذين مل تتí لهم  العامل اÿارجي اإىل الأ

فر�̀`````س ال�شفر والنتقال وت̀`````ر∑ ‹تمعاتهم 

املحلية. وربط لرن̀`````ر املقدرة على التقم�س 

العاطف̀`````ي بالت�شل�ش̀`````ل التاريخي اجلاري يف 

املéتمع̀`````ات الغربية, فاأ�ش̀`````ار يف ا�شتعرا�ش¬ 

و�شط  لنهيار املéتمع التقليدي يف ال�رشق الأ

بحاث  }بناء على املادة التي جمعها مركز الأ

مريكية ل¬  التطبيقية يف جامعة كولومبيا الأ

و�شط, وبناء على  عن �شت دول يف ال�رشق الأ

امل̀`````واد التعليمية الت̀`````ي ح�شل عليها عن 54 

أن¬ هنا∑ مراحل حمددة Áر بها  دول̀`````ةz اإىل ا

املéتمع لي�شل اإىل املرحلة احلديثة, فاملدينة 

تت�شع لت�شمل القرi املé̀`````اورة, ون�شبة كبرية 

فراد اأخذت تتعل̀`````م القراءة والكتابة,  من الأ

راء, واأن ن�شبة  والتعلم عل̀`````ى كيفية تكوين الآ

اأكرب اأ�شبح̀`````ت ت�شرتي ال�شحف وت�شتمع اإىل 

أك̀`````رب اكت�شبت  ذاع̀`````ة امل�شموع̀`````ة, ون�شب ا الإ

القدرة على التقم�س العاطفي والقدرة على 

خرين,  ت�ش̀`````ور نف�شها يف مواقف وXرو± الآ

ليت�شع معه̀`````ا نط̀`````اق امل�شاهم̀`````ة ال�شيا�شية 

والقت�شادي̀`````ة. وا�شتخل�̀`````س لرن̀`````ر ن¶ريت¬ 

م̀`````ن التطور التاريخ̀`````ي, م�شتعر�ش̀`````اk تطور 

الدÁقراطيات الغربية, واأن عملية التح†رش 

اأXه̀`````رت ت�شل�شالk وخ�شائ�س Áكن اأن تكون 

عاملي̀`````ة, لتحدث يف جمي̀`````ع املéتمعات, ويف 

كل مكان حدث في¬ النتقال اإىل املدن زادت 

ن�شبة املتعلمني, وزيادة ن�شبة املتعلمني رفعت 

عالم  ن�شبة املتعر�شني لو�شائل الت�شال والإ

اجلماهريية, وه̀`````ذ√ الزيادة �شارت بالتوازي 

�شهام القت�ش̀`````ادي, والدخل  م̀`````ع ات�ش̀`````ا´ الإ

�شه̀`````ام ال�شيا�ش̀`````ي عن طريق  القوم̀`````ي, والإ

امل�شارك̀`````ة يف النتخابات, واأن هذا الت�شل�شل 

حدث يف الدÁقراطيات الغربية وهو حقيقة 

تاريخي̀`````ة, و�شاحب تل∂ التط̀`````ورات Xهور 
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تطور تاريخي ل̀`````¬ خا�شية �شيكولوجية تعرب 

أنف�شهم يف  فراد على ت�شور ا عنه̀`````ا مقدرة الأ

خرين, ومتيزت املéتمعات الغربية  Xرو± الآ

وىل بالت�شام باأو�شا´  يف مراح̀`````ل تطورها الأ

غ̀`````ري Kابتة, وجرت فيها هé̀`````رات متوا�شلة 

للو�ش̀`````ول اإىل اأرا�س جديدة, ي�شتطيع النا�س 

فراد الذين  فيها –قيق الربí, واأ�شب̀`````í الأ

تركوا اأوطانهم يتميزون ب�شخ�شيات متبدلة, 

وبق̀`````درات عالي̀`````ة على ا�شتيع̀`````اب اجلوانب 

أنهم  اجلديدة يف ال¶̀`````رو± املحيطة بهم, وا

–رك̀`````وا وهم مهيÄون و‹ه̀`````زون ل�شتيعاب 

اأو�شا´ جدي̀`````دة ل يعرفونها يفر�شها عليهم 

أ�شياء  حميطهم اÿارجي اجلديد, ليواجهوا ا

مل يéربوها من قبل, وهذا ال�شتعداد جعلهم 

قادرين على التقم�س العاطفي.

واأن املéتم̀`````ع التقليدي ‹تمع ل ي�شاهم 

اأفراد√ يف الن�شاطات ال�شيا�شية, واأن القرابة 

أ�شا�̀`````س التعامل في̀`````¬, واأن اجلماعات  هي ا

ال�شغرية منعزلة ع̀`````ن بع†شها البع†س وعن 

املرك̀`````ز يف العا�شم̀`````ة, واأن حاجات املéتمع 

التقليدي قليل̀`````ة, ولي�س هنا∑ تبادل Œاري 

أن¬ من دون  بني اأجزاء املéتم̀`````ع املختلفة, وا

الرواب̀`````ط التي تن�شاأ نتيé̀`````ة لعتماد اأجزاء 

املéتمع عل̀`````ى بع†شها البع†̀`````س ي†شيق اأفق 

ف̀`````راد, وتق̀`````ل قدراته̀`````م عل̀`````ى التحليل,  الأ

خري̀`````ن قلي̀`````ل اإن مل يكن  ن اختالطه̀`````م بالآ لأ

ف̀`````راد يف املéتم̀`````ع  معدوم̀`````اk, واأن اإدرا∑ الأ

للح̀`````وادث اجلارية يقت�رش عل̀`````ى ما عرفو√ 

من خرباتهم القليل̀`````ة ال�شابقة املح�شورة يف 

نطاق ‹تمعاتهم ال�شغرية, وهم غري قادرين 

على فه̀`````م ما مل يéربو√ ب�ش̀`````كل مبا�رش, كما 

فراد الذين  اأن معامالته̀`````م مق�شورة على الأ

يت�شلون به̀`````م مبا�رشة ع̀`````ن طريق عالقات 

�شخ�شية, لذل∂ ل ت¶هر اأي حاجة للمناق�شة 

مور العامة,  فراد واجلماع̀`````ات يف الأ بني الأ

املتعلقة بالدولة والن¶ري̀`````ات ال�شيا�شية, اأي 

راء  اإن الف̀`````رد ل يحتاج للنقا�س وتب̀`````ادل الآ

خري̀`````ن الذي̀`````ن ل يعرفهم,  لالتف̀`````اق مع الآ

كم̀`````ا اأن املéتم̀`````ع ل يحتاج للف̀`````رد للو�شول 

ن  اإىل اإجم̀`````ا´ الراأي يف ال�ش̀`````وDون العامة, لأ

Œربة الفرد حمدودة بحدود النطاق املحلي 

ول ي�شتطي̀`````ع اأن يت�شور ذهن¬ انتماء√ لدولة 

كبرية. وللخ̀`````روج با�شتنتاجات̀`````¬ اأجرi لرنر 

درا�ش̀`````ة ميداني̀`````ة تناولت عين̀`````ة مكونة من 

و�ش̀`````ط وطلب  1357 ف̀`````رداk من ال�̀`````رشق الأ

أ�شÄل̀`````ة من بينها: اإذا  منه̀`````م الرد على ت�شعة ا

كنت رئي�شاk للحكوم̀`````ة اأو حمرراk يف �شحيفة 

اأو مدي̀`````راk ملحط̀`````ة اإذاعية, فم̀`````ا الذي كنت 

ف̀`````راد التقليديني  �شتفعل̀`````¬? واكت�شف اأن الأ

أ�شÄل̀`````ة من هذا النو´  ي�شاب̀`````ون ب�شدمة من ا

�شÄلة لهم,  وي�شتغرب̀`````ون توجي¬ مثل ه̀`````ذ√ الأ

أم̀`````ا املتميزين Ãق̀`````درة التقم�س العاطفي,  ا
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 Ìابتة, وكانوا اأكK  فكان̀`````ت �شخ�شياتهم غري

آراء ومو�شوعات  ق̀`````درة على التعب̀`````ري ع̀`````ن ا

يف ‹̀`````الت كثرية. وتوق̀`````ع اأن تكون و�شائل 

عالم اجلماهريي̀`````ة قد زادت  الت�ش̀`````ال والإ

فراد على التح̀`````ر∑ النف�شي  من مق̀`````درة الأ

أنف�شهم يف مواقف مل يéربوها, ويف  وتخي̀`````ل ا

ماكن التي اعتادوا روDيتها, كما  اأماكن غري الأ

أو�شع  ع̀`````ودت اأذهانهم على ت�ش̀`````ور Œارب ا

من Œاربهم املبا�رشة املحدودة, وعلى تخيل 

مناطق مل ي�شاهدوه̀`````ا. وهذ√ خا�شية ميزت 

ن�ش̀`````ان الذي تغ̀`````ري مع املéتم̀`````ع املتطور  الإ

ومتيز ب�شخ�شية تتمتع Ãقدرة على التقم�س 

أن¬ حينم̀`````ا ي¶هر عدد كبري من  العاطفي. وا

فراد القادرين على التقم�س العاطفي يف  الأ

‹تم̀`````ع من املéتمعات, Áكن القول اإن هذا 

املéتمع يف �شبيل¬ اإىل التطور ال�رشيع.

والتقم�̀`````س العاطف̀`````ي كم̀`````ا ي̀`````را√ لرنر 

ه̀`````و خا�شية متكن عنا�رش جدي̀`````دة متبدلة 

ق̀`````ادرة على العمل بكف̀`````اءة يف العامل املتغري, 

وي̀`````رi اأن امله̀`````ارات ل غنى عنه̀`````ا لل�شعب 

ط̀`````ارات التقليدية, واإن  الذي يتحرر من الإ

املق̀`````درة عل̀`````ى التقم�س العاطف̀`````ي هي يف 

فراد  أ�شل̀`````وب احلياة ال�شائد ال̀`````ذي Áيز الأ ا

يف املéتم̀`````ع احلديث الذي Áل̀`````∂ �شناعة 

متط̀`````ورة وتعي�س ن�شبة كب̀`````رية من �شكان¬ يف 

املدن, وترتفع في¬ ن�شبة التعليم, ون�شبة كبرية 

من اأفراد√ ي�شاهم̀`````ون يف احلياة ال�شيا�شية. 

عالم اجلماهريية  واأن و�شائل الت�ش̀`````ال والإ

هي و�شيلة من و�شائل م†شاعفة القدرة على 

عالم  التح̀`````ر∑, واإن و�شائ̀`````ل الت�ش̀`````ال والإ

اجلماهريية مكنت الفرد من النتقال نف�شيا 

اإىل اأماكن اأخرi, واأ�شبí باإمكان¬ اأن يتخيل 

نف�ش¬ يف Xرو± غريب̀`````ة ويف اأماكن جديدة 

علي¬ بعد اأن متك̀`````ن الفرد من النتقال عرب 

ع̀`````الم اجلماهريية من  و�شائل الت�شال والإ

م̀`````كان اإىل اآخر يف العامل اÿارجي بعيد عن 

اأماكن ال�شكن التي تخل̀`````ق لدي¬ ا�شتعدادات 

فاق,  للتغيري والتكي̀`````ف وتغيري التطلعات والآ

وتق̀`````دم خدم̀`````ات �رشوري̀`````ة ت�شه̀`````م يف ‰و 

املéتمع املحلي احلديث, وتطور املéتمعات 

التقليدية, وت�شاعد على التقم�س العاطفي. 

عالم  ولتفر�̀`````س العالق̀`````ة بني ن¶ري̀`````ات الإ

وال�شلطة نف�شه̀`````ا. ووا�شí من ال�شتنتاجات 

الت̀`````ي قدمها دانييل لرنر من املعلومات التي 

ح�ش̀`````ل عليها وال�شتبيان الذي قام ب¬ جهل¬ 

و�شط  للواقع احلقيقي القائ̀`````م يف ال�رشق الأ

ال†شحي̀`````ة يف العالقات الدولي̀`````ة املعا�رشة, 

أن̀`````¬ يختلف متاماk عما ح̀`````دث تاريخياk يف  وا

̀`````ر. وتف�رش الغزو القت�شادي  pمrعnالغرب امل�شت

عالمي والع�شكري  والثقايف والت�ش̀`````ا› والإ

و�شط منذ  الذي تتعر�س ل̀`````¬ دول ال�رشق الأ

مطلع القرن الع�رشين ومل تزل م�شتمرة لفر�س 
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مفاهي̀`````م غريبة تتنافى وحاجات املéتمعات 

أي†شاk الن¶ريات  أو�شطي̀`````ة. وتف�رشها ا ال�رشق ا

عالمية ال�شائدة يف عامل اليوم. الإ

عالمية العربية عالم والتéربة الإ الإ

ولل�شحافة العربية موروث ل –�شد علي¬ 

بحكم ن�شاأتها يف اأح†شان ال�شلطة, وا�شتمرار 

تطبي̀`````ق الكثري ‡̀`````ا خلف̀`````¬ ال�شتعمار من 

قيود و‡ار�ش̀`````ات معادية حلرية ال�شحافة, 

وق̀`````د انعك�س هذا املورث ب�ش̀`````كل وا�شí يف 

الت�رشيع̀`````ات وال�شيا�شات واملمار�شات لدرجة 

ن¶مة  ن¶مة ال�شحفية والأ تطابق̀`````ت فيها الأ

ال�شيا�شية, والتعام̀`````ل مع ما ين�رش يف مع¶م 

أن̀`````¬ Áثل وجهات ن¶ر  ال�شحف العربية وكا

ر�شمي̀`````ة للحكومات العربي̀`````ة, وقامت بع†س 

عالمية العربية بدرا�شة:  الدرا�شات الإ

وال�شحاف̀`````ة  املطبوع̀`````ات  قوان̀`````ني   -

العربية;

- والعالق̀`````ة ب̀`````ني ال�شحاف̀`````ة وال�شلطة 

ال�شيا�شية;

- وتط̀`````ور ال�شحاف̀`````ة العربي̀`````ة, خالل 

مرحلتي ال�شتعمار وال�شتقالل.

ومن تل̀`````∂ الدرا�ش̀`````ات, الدرا�ش̀`````ة التي 

ن¶مة ال�شحفية  أب̀`````و زيد لالأ قام بها فاروق ا

العربي̀`````ة, معتمداk عل̀`````ى –ليل م†شمون 16 

قانون̀`````اk للمطبوعات نافذة يف بع†س البلدان 

أن¬ ن¶̀`````ام �شحفي  العربي̀`````ة, وخل�ش̀`````ت اإىل ا

ن¶مة  �شلط̀`````وي, وي�شكل الŒ̀`````ا√ الغالب لالأ

ال�شحفي̀`````ة العربية, ول يوجد ن¶ام �شحفي 

ن¬ تتداخ̀`````ل يف تل∂ القوانني  عرب̀`````ي نقي, لأ

ن¶م̀`````ة الليربالية, وال�شلطوية,  خ�شائ�س الأ

وال�شرتاكية, نتيéة للخلط القائم يف الن¶م: 

ال�شيا�شي̀`````ة, والقت�شادية, والجتماعية, يف 

املéتمع̀`````ات العربية. ويف حماول̀`````ة لتطبيق 

ن¶ري̀`````ات ال�شحاف̀`````ة الغربي̀`````ة عل̀`````ى واقع 

ال�شحافة العربية تو�شلت الدكتورة عواطف 

عب̀`````د الرحمن اإىل اأن هنا∑ الكثري من اأوج¬ 

ال�شب̀`````¬ بني الن¶ري̀`````ة ال�شلطوية و‡ار�شات 

ال�شحاف̀`````ة العربية, عل̀`````ى الرغم من وجود 

بع†س الت�شاب¬ بني الن¶رية ال�شرتاكية وبني 

أن¬  أنها ترi ا عالمية العربية اإل ا و�شا´ الإ الأ

م̀`````ن الع�شري اإن مل يكن م̀`````ن امل�شتحيل تعميم 

أم̀`````ا الن¶رية الليربالية فاإنها  هذ√ الن¶رية. ا

ل ت�شل̀`````í للتطبيق عل̀`````ى ال�شحافة العربية 

ول تتالءم مع الواقع ال�شيا�شي والقت�شادي 

مية والفقر  العرب̀`````ي الراهن حيث ت�ش̀`````ود الأ

ن¶مة  والتخل̀`````ف الجتماع̀`````ي مع �شي̀`````و´ الأ

وتوقراطي̀`````ة املت�شلط̀`````ة. واأو�ش̀`````í حماد  الأ

اإبراهي̀`````م اأن الن¶ام ال�شحفي ال�شلطوي هو 

الن¶ام ال�شائد يف الوطن العربي, حيث يربز 

عالمي من قبل ال�شلطة  احت̀`````كار الن�شاط الإ

أغل̀`````ب ال�شحف العربية ل  ال�شيا�شي̀`````ة, واأن ا

تت�شع اإل لوجهات الن¶ر الر�شمية, والرتفا´ 
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 èكان̀`````ة �شانع الق̀`````رار املرك̀`````زي والرتويÃ

ل�شيا�شات ال�شلط̀`````ة, والت�شكي∂ يف اÿ�شوم 

أو املعار�شني ال�شيا�شي̀`````ني وت�شوي¬ �شورتهم  ا

اأمام الراأي العام.

ويف درا�شة لدور و�شائل الت�شال يف �شنع 

القرارات يف الوط̀`````ن العربي انتهى ب�شيوين 

حم̀`````اد√ اإىل اأن هن̀`````ا∑ فé̀`````وة حقيقية بني 

عالمي  الن¶امني ال�شيا�ش̀`````ي والت�شا› والإ

واأن ه̀`````ذ√ الفéوة ل تلغ̀`````ي التبعية, واأرجع 

عالم  هذ√ الفéوة اإىل ميل ن¶م الت�شال والإ

Kارة واملبالغة وع̀`````دم القدرة على التعبري  لالإ

عن ال̀`````راأي العام, وغياب املعلومات املوKوقة 

من ال�شلطة ال�شيا�شية وعدم اهتمام �شانعي 

القرارات بقراءة ما تن�رش√ ال�شحف, والن¶ر 

عالم  اإىل ال�شتéابة ملطالب ن¶م الت�شال والإ

أن̀`````¬ �شعف م̀`````ن ال�شلط̀`````ة ال�شيا�شية.  على ا

عالم  لنخل�س ب̀`````اأن اأزمة حرية الت�شال والإ

اجلماه̀`````ريي يف الوطن العرب̀`````ي ل تنف�شل 

ن¶مة  عن اأزمة الدÁقراطية حيث ت�شود الأ

ال�شلطوية التي ت†شع كل ال�شلطات يف يد رئي�س 

الدول̀`````ة, وغياب دور التن¶يم̀`````ات ال�شيا�شية 

ال�شعبي̀`````ة والدÁقراطي̀`````ة يف اإط̀`````ار ع̀`````دم 

التوازن بني ال�شلطات التنفيذية والت�رشيعية 

والق†شائية, و–ول مع¶م ال�شحف العربية 

ن¶مة  اإىل اأجهزة حكومية مهمتها الدعاية لأ

احلكم, وتعبÄة اجلماه̀`````ري وح�شدها لتاأييد 

�شيا�شاتها و‡ار�شاتها. ورغم ما �شهدت¬ بع†س 

الدول العربية من –ول اإىل ن¶ام التعددية 

ن¶م̀`````ة  الأ اأن  اإل  وال�شحفي̀`````ة  ال�شيا�شي̀`````ة 

ال�شحفي̀`````ة يف تل̀`````∂ ال̀`````دول مل تتحرر حتى 

ن من ت̀`````راث الن¶ري̀`````ة ال�شلطوية, حيث  الآ

تهيم̀`````ن احلكوم̀`````ة على ال�شح̀`````ف املركزية 

أ�ش̀`````كالfl kتلف̀`````ة من  الر�شمي̀`````ة, ومتار�̀`````س ا

التن¶يم وال�شيطرة مثل التحكم يف تراخي�س 

اإ�شدار ال�شح̀`````ف وتعيني روD�ش̀`````اء التحرير 

عالمية والتحكم يف  وتوجي¬ ال�شيا�ش̀`````ات الإ

عالن̀`````ات, عالوة عن  تدفق املعلوم̀`````ات والإ

القيود القانونية التي Œيز مراقبة ال�شحف 

وم�شادرتها وتعطيلها وحب�س ال�شحفيني اإذا 

Œاوزوا ح̀`````دود حق النقد املر�شومة لهم يف 

القوان̀`````ني النافذة. وم̀`````ن الطبيعي اأن ت�شود 

اأن¶م̀`````ة �شحفي̀`````ة �شلطوية يف تل̀`````∂ الدول 

وتوقراطي̀`````ة, ومن  ذات اأن¶م̀`````ة احلك̀`````م الأ

عالمية  غري املقبول اأن ت�شتم̀`````ر املفاهيم الإ

ال�شلطوي̀`````ة يف تل∂ الدول ول ب̀`````د اأن تاأخذ 

عالم  بالتعددية وتبني مفاهيم الت�شال والإ

اجلماهريية احلديثة.

 ΩÓ```Y E’G  π```FÉ°Shh  á```«°SÉ«°ùdG  º```¶ædG

ájÒgÉª÷G ∫É°üJ’Gh

ل̀`````كل ‹تم̀`````ع م̀`````ن املéتمع̀`````ات ن¶ام¬ 

ال�شيا�شي اÿا�س ب̀`````¬, وي�شمل هذا الن¶ام 

آلي̀`````ات معينة الهد± منه̀`````ا –قيق وXائف  ا
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ال�شلطة ال�شيا�شية كن¶ام اجتماعي متكامل. 

�ش�س  ومفه̀`````وم الن¶ام ال�شيا�شي ه̀`````و من الأ

التي يعتمد عليه̀`````ا علم ال�شيا�شة يف درا�شت¬ 

جلميع اأوج̀`````¬ احلياة ال�شيا�شي̀`````ة ومتييزها 

عن غريها م̀`````ن مكونات احلياة الجتماعية 

يف ‹تم̀`````ع معني بحد ذات¬, تل̀`````∂ املكونات 

التي تتفاعل فيما بينها �شمن املحيط الذي 

تتفاعل داخل̀`````¬ لتكوuن نتيéة لذل∂ عالقات 

معين̀`````ة تربط ب̀`````ني البنى الت̀`````ي يتكون منها 

املéتم̀`````ع الواحد. والن¶̀`````ام ال�شيا�شي عادة 

ه̀`````و ‹موع̀`````ة م̀`````ن املكون̀`````ات املتتالية وما 

يéري بينها من تفاعالت ت�شرت∑ فيها كلها 

ع̀`````رب تفاعلها مع غريها م̀`````ن املكونات التي 

�شا�شية للمéتمع من  ت�شكل تركيب̀`````ة البنى الأ

اجتماعية, واقت�شادي̀`````ة, وفكرية, وKقافية, 

وت�رشيعي̀`````ة. وتعتمد درجة ات�ش̀`````ا´ اأي ن¶ام 

�شيا�ش̀`````ي على م̀`````دi احل̀`````دود امل�شرتكة يف 

ط̀`````ارات املتفق عليها �شيا�شياk �شمن ن¶ام  الإ

معني ملزم وواقعي و‡كن التطبيق. وي�شمل 

ه̀`````ذا الن¶̀`````ام الت�رشيعي ال̀`````ذي يركز على 

م̀`````دi فعالي̀`````ة القوانني الناف̀`````ذة يف حدود 

معين̀`````ة, داخ̀`````ل ن¶ام ل مرك̀`````زي تطبق من 

خالل¬ تل∂ احل̀`````دود, والربامè, والقرارات 

�شعدة.  املتخذة على flتل̀`````ف امل�شتويات والأ

اأخذ  ال�شيا�شي Ãفهوم̀`````¬ احلديث  والن¶ام 

أوا�شط القرن الع�رشين, واعترب  بالت�شكل يف ا

تط̀`````وراk منطقياk للعل̀`````وم ال�شيا�شية, و�رشورة 

منطقية لو�شف احلي̀`````اة ال�شيا�شية ومواقف 

الن¶̀`````م ال�شيا�شي̀`````ة ومقارنتها مع غريها من 

الن¶̀`````م واملواق̀`````ف. ودرا�شة بع†̀`````س ‰اذج 

الن¶م ال�شيا�شية للو�ش̀`````ول اإىل ت�شور معني 

أداء الوXيفة  آليات ا عن املواقف ال�شيا�شية وا

ال�شيا�شية للن¶ام قيد الدر�س.

مريكي̀`````ان د.ا�شتون, وÆ. اأملوند  ويعترب الأ

أ�ش�س ن¶ري̀`````ة الن¶م ال�شيا�شية  من وا�شعي ا

مريك̀`````ي د.ا�شتون, يف  عاملي̀`````اk. وقد و�شع الأ

اأعمال̀`````¬ )الن¶ام ال�شيا�شي 1953(, و)حدود 

و)التحلي̀`````ل   ,)1965 ال�شيا�ش̀`````ي  التحلي̀`````ل 

 kي للحياة ال�شيا�شي̀`````ة 1965( مدخال`````̀éاملنه

لتحلي̀`````ل الن¶̀`````م ال�شيا�شي̀`````ة, الت̀`````ي ت�شمل: 

املحلي̀`````ة,  دارة  والإ واحلكوم̀`````ة,  الربمل̀`````ان, 

حزاب ال�شيا�شية, والهيÄات الجتماعية.  والأ

واعترب ا�شتون اأن الن¶ام ال�شيا�شي, هو ن¶ام 

ليات ال†شبط الذاتي املتطورة التي ت†شبط  لآ

تية من خارج ذل∂ الن¶ام. واأن  التاأKريات الآ

الن¶م ال�شيا�شية –تفß عادة Ãداخل معينة 

تع̀`````رب عن نف�شها من خالل الطرق والو�شائل 

التي ينعك�س من خاللها, وتعرب عن نب†شات 

أت̀`````ي تل∂ النب†شات  التط̀`````ور الجتماعي, وتا

عادة على �شكل مطالب اقت�شادية واجتماعية 

معين̀`````ة, يطالب بها البع†̀`````س ويوDيدها اأو ل 

خر داخل تركيبة املéتمع  يوDيدها البع†س الآ
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الواح̀`````د. وتت�شكل تل∂ املطالب عادة وت¶هر 

من داخل الو�شط الجتماعي املحيط بدائرة 

ال�شلط̀`````ة احلكومي̀`````ة, اأو من داخ̀`````ل الن¶ام 

 íتمع. وتعرب ال�رشائéال�شيا�شي ال�شائد يف امل

الجتماعية عن تاأييدها للن¶ام ال�شيا�شي عن 

أداء اÿدمة  طريق اللتزام بدفع ال†رشائب, وا

لزامي̀`````ة, والتقي̀`````د بالقوانني  الع�شكري̀`````ة الإ

يéابية يف النتخابات  النافذة, وامل�شاركة الإ

العام̀`````ة والت�شوي̀`````ت فيه̀`````ا, والتعاطف مع 

املطروحة  و�شعاراتها  احلكومي̀`````ة  ال�شلطات 

على الراأي العام.

أو ع̀`````دم  وبغ†̀`````س الن¶̀`````ر ع̀`````ن وج̀`````ود ا

 íبع†س ال�رشائ iوج̀`````ود مطالب حمددة ل̀`````د

الجتماعية فاإن التاأييد العام املعرب عن¬ من 

 kجزءا íالجتماعية, ي�شب íية ال�رشائÌقبل اأك

من كيان الن¶ام ال�شيا�شي الذي يلتزم باأخذ 

املطال̀`````ب املطروحة بعني العتبار, Ãا يتفق 

وم�شالí �شائر الرتكيبة الجتماعية, وتلتزم 

ال�شلطة احلكومية باتخ̀`````اذ اإجراءات معينة 

ل تخل بامل�شال̀`````í الوطنية العلي̀`````ا للدولة. 

كتلبي̀`````ة مطال̀`````ب �رشيحة اجتماعي̀`````ة معينة 

 kجور املطبق انطالقا باإعادة الن¶̀`````ر ب�شلم الأ

من حاجات تل∂ ال�رشيحة الجتماعية على 

حداث والتطور القت�شادي  �شوء ‹ريات الأ

داء الن¶م  والجتماعي املحقق. ونتيé̀`````ة لأ

أو  ال�شيا�شية لوXيفته̀`````ا يتحقق �شكل للقرار ا

الفع̀`````ل �شيا�شي. وهذا القرار والفعل يوKDران 

ب�شكل معني على الو�ش̀`````ط املحيط. ويرتفع 

التاأيي̀`````د املق̀`````دم للن¶ام يف ح̀`````ال كان هذا 

الق̀`````رار والفعل يتفقان مع املنت¶ر واملطلوب 

من قب̀`````ل ال�رشائí واجلماع̀`````ات الكثرية يف 

املéتمع. لتتعزز عملي̀`````ات ا�شتقرار الن¶ام. 

ويف حال عدم تلبية القرار ال�شيا�شي املنت¶ر 

أو املطل̀`````وب بالكام̀`````ل اأو جزئي̀`````اk للمنت¶ر  ا

واملطلوب Áكن حدوث نتائ̀`````è �شلبية توDدي 

اإىل Xه̀`````ور مطالب جدي̀`````دة, Áكن اأن توDدي 

أو كاملة للن¶ام ال�شيا�شي.  أزم̀`````ة جزئية ا اإىل ا

ويف هذ√ احلالة تتكاK̀`````ر يف املéتمع اأو�شا´ 

تهدد ال�شتقرار. وت�شغل املطالب مكانة هامة 

�شم̀`````ن املعلومات املتنوع̀`````ة الداخلة للن¶ام 

 íلفيات املنت¶̀`````رة وم�شالÿوالت̀`````ي ت¶هر ا

النا�̀`````س. وق�شمها اإ�شتون اإىل مطالب توزيعية 

تتعل̀`````ق بالروات̀`````ب واأوقات العم̀`````ل, و�رشوط 

احل�شول على التعليم, واÿدمات, ومطالب 

م̀`````ن للمéتمع,  تن¶يمي̀`````ة تتعل̀`````ق بتوفري الأ

والتحكم بال�ش̀`````وق... اإلï, ومطالب ات�شالية 

تتعلق بتقدË املعلوم̀`````ات ال�شيا�شية, واإXهار 

القوة ال�شيا�شية وغريها.

á“ÉÿG

والثقاف̀`````ة  ال�شيا�ش̀`````ي  الوع̀`````ي  ويعت̀`````رب 

ال�شيا�شية م̀`````ن �شمن العنا�رش املوDلفة للن¶م 

 kتمع. ويعت̀`````ربان انعكا�شاéال�شيا�شي̀`````ة يف امل
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للمناف�شة الجتماعية وال�شيا�شية التي ت�شور 

التوجهات والقيم ومواقف واأحا�شي�س ومنطق 

تفكري امل�شاركني يف احلياة ال�شيا�شية, والذي 

أK̀`````رياk كبرياk على ت�رشف̀`````ات حركتهم  يوKDر تا

أخ̀`````ذ امل�شاعر  ال�شيا�شي̀`````ة. لهذا م̀`````ن املهم ا

ال�شيا�شي̀`````ة للéماه̀`````ري بع̀`````ني العتبار من 

خ̀`````الل التفاعالت اجلارية بني قيادة واإدارة 

املéتمع. ووXائف الن¶م ال�شيا�شية املتنوعة 

واملعق̀`````دة ب�شبب Xرو± احلي̀`````اة ال�شيا�شية. 

وتتمثل يف: 

- –ديد اأهدا± ومهام املéتمع;

 íحياتي¬ تتفق مع م�شال èواإعداد برام -

ال�رشائí التي تدير املéتمع;

- وتعبÄ̀`````ة اإمكانيات املéتم̀`````ع Ãا يتفق 

;íوتل∂ امل�شال

- ومتابع̀`````ة عملية توزي̀`````ع القيم املعنوية 

والقت�شادية.

ويف ه̀`````ذا املé̀`````ال ل ب̀`````د م̀`````ن –ديد 

 íو–لي̀`````ل ال�شدامات اجلارية ب̀`````ني م�شال

اجلماع̀`````ات الجتماعي̀`````ة, لتحقيق الوحدة 

ن فقدان ال�شيطرة  الجتماعية بالكام̀`````ل. لأ

عليه̀`````ا يحدد م�ش̀`````ري الن¶̀`````ام الجتماعي, 

زم̀`````ات. ويح̀`````د م̀`````ن التفا±  وته̀`````دد√ بالأ

هدا± والقيم الجتماعية  املéتمع ح̀`````ول الأ

وال�شيا�شي̀`````ة. و–قيق ه̀`````ذ√ الوXيفة ‡كن 

من خ̀`````الل توفري اإمكاني̀`````ات متطورة للن¶م 

ال�شيا�شي̀`````ة لتéنب Xه̀`````ور تناق†شات داخل 

�رشار  املéتمع, وŒنب ال�رشاعات, واإزالة الأ

الجتماعية. و–قي̀`````ق نو´ من الرقابة على 

‹̀`````الت توزيع القي̀`````م الجتماعي̀`````ة, التي 

ت�شمل املوارد املادية, والمتيازات ال�شيا�شية, 

والثقافية, واإ‚ازاتها, والو�شول اإىل flتلف 

أ�ش̀`````كال التعليم واحلياة العام̀`````ة. وطبعاk ل  ا

 kومنحدرا ,kب اأن يك̀`````ون ال†شبط �شام̀`````الéي

أ�شي̀`````اء  ن م̀`````ن ل Áل̀`````∂ ا اإىل اجلزئي̀`````ات, لأ

م�شرتك̀`````ة Áكن توزيعه̀`````ا, ل ي�شل للرفاهية 

وملختلف  للéمي̀`````ع  املطلوب̀`````ة  الجتماعي̀`````ة 

ال�رشائ̀`````í واملéموع̀`````ات الجتماعي̀`````ة, ول 

Áكن¬ –قيق ال�شتق̀`````رار الجتماعي الذي 

تبنى علي¬ اأهدا± تطور املéتمع بحد ذات¬, 

من  أه̀`````دا± الأ وÁكن الدول̀`````ة من –قيق ا

أرا�شيها ومتا�شكها  الوطني وحماية وح̀`````دة ا

الداخلي �شد اأي ع̀`````دو خارجي تتعر�س ل¬ 

كما هو حا�شل اليوم يف اأكÌ من بلد عربي. 

وكاأن التاري̀`````ï يعيد نف�ش¬ باأحداث تذكر Ãا 

ج̀`````رi قبل قرن م̀`````ن الزمن عل̀`````ى ال�شاحة 

العربية واأدi اإىل وقو´ الوطن العربي فري�شة 

�شهل̀`````ة لال�شتعمار الغربي الذي نهب Kروات¬, 

وانته̀`````ى بتق�شيم¬ اإىل الدول العربية القائمة 

 kمتهيدا iزئة مرة اأخرéاليوم وامله̀`````ددة بالت

طباق عليها ونهب Kرواتها من جديد. لالإ
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زم``ات. ‹ل̀`````ة عامل القت�شاد: درا�شات تاري̀`````ï. من مواد �شبكة  30- د.ن̀`````زار ميه̀`````وب: الع`الق`ات العام`ة يف الأ

نرتنت.  الإ

عالم والتنمية الوطنية, ترجمة: حممد فتحي, القاهرة, الهيÄة العامة للتاأليف والن�رش,  31- ولرب �رشام: اأجهزة الإ

.1974

�شكندرية )م�رش(, دار املعرفة اجلامعية, 1988م. 32- د.يو�شف مرزوق: مدخل اإىل علم الت�شال, الإ

¥µ
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أو  وعية ا اأوعي̀`````ة املعرفة م�شطلlí ع̀`````ام ووا�شع يُ�شتخدم ليعن̀`````ي جميع الأ

أو القنوات التي Áُكن عن طريقه̀`````ا نقل املعلومات اإىل امل�شتفيدين  الو�شائ̀`````ل ا

منه̀`````ا, ويعن̀`````ي هذا يف ‹ال عل̀`````م املكتبات واملعلومات كل م̀`````ا Áُكن جمع¬ 

وحف¶̀`````¬ وتن¶يم¬ وا�شرتجاع¬ بغر�س تقدÁ̀`````¬ اإىل امل�شتفيدين من خدمات 

املكتبات ومراكز املعلومات من دار�شني وباحثني. 

.…Qƒ°S ¢UÉbh åMÉH

.…ójôc AÉah áfÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

á`````````aô©ŸG á«`````YhCG

RƒdG ¿Ghõg .ORƒdG ¿Ghõg .O

❁
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̀`````ون يف هذا  qوقد اأطل̀`````ق الكتاب واملهتم

املéال العديد م̀`````ن الت�شميات على م�شادر 

أو  املعلوم̀`````ات مث̀`````ل: ‹موع̀`````ات املكتب̀`````ة, ا

أو اأوعي̀`````ة املعلومات,  املقتني̀`````ات املكتبي̀`````ة, ا

أخ̀`````رياk اأطل̀`````ق عليها ا�شم ع̀`````ام و�شامل هو  وا

)اأوعية املعرفة(. 

 :äÉeƒ∏©ŸG QOÉ°üŸ »∏µ°ûdG º«°ù≤àdG

 :á«bQƒdG πÑb QOÉ°üŸG -1

وعية التي كانت  ويُق�شد بها امل�شادر والأ

ن�شان ومعلومات¬,  تُ�شتخدم يف ت�شéيل نتاج الإ

والو�شاطة التي ُ–ف̀`````ß بها تل∂ النتاجات, 

كالُرقم الطينية الت̀`````ي وجدت يف ح†شارات 

ب̀`````الد الرافدي̀`````ن, كال�شومري̀`````ني والبابليني 

خرi التي  �شوريني, وكذل̀`````∂ امل�شادر الأ والآ

وج̀`````دت م�شéل̀`````ةk عل̀`````ى جل̀`````ود احليوانات 

ن�شان  لت عليها نتاجات الإ qéوالربدي والتي �ش

يف ح†شارات وادي النيل. 

 :(1)á«bQƒdG QOÉ°üŸG -)á«bQƒdG QOÉ°üŸG -) 2

امل�ش̀`````ادر املطبوعة,  البع†س  يه̀`````ا  qويُ�شم

أو امل�ش̀`````ادر التقليدي̀`````ة, واملق�ش̀`````ود بها كل  ا

وعية الت̀`````ي يكون الورق مادتها  امل�شادر والأ

�شا�شية مث̀`````ل: الكتب والر�شائل اجلامعية,  الأ

وتقارير  املوDمت̀`````رات,  وبح̀`````وث  والدوريات, 

البحوث, وبراءات الخرتا´... 

 :á«bQƒdG ó©H QOÉ°üŸG -3

وعي̀`````ة من امل�شادر  أنوا´ الأ ل كل ا qوتُ�ش̀`````ك

التقليدية والتي ل يدخل الورق يف تكوينها, 

وÁُكن ح�رشها يف ق�شمني: 

̀`````رات  qامل�شغ ي†ش̀`````م  ول:  الأ الق�ش̀`````م   •
, واملواد ال�شمعية والب�رشية. 

)2(
الفيلمية

وعية املحو�شبة  • والق�شم الثاين: ي†شم الأ
لكرتونية.  الإ

 á«bQƒdG ó©H QOÉ°üŸG O qóë of r¿CG É```ææµÁh

 :»J B’G ‘

والب�رشي̀`````ة:  ال�شمعي̀`````ة  امل�ش̀`````ادر  اأ- 

كاÿرائط وال�شور, والت�شéيالت ال�شوتية, 

الفيديوية, وغريها  والت�شéي̀`````الت  فالم  والأ

من امل�شادر. 

̀`````رات: مث̀`````ل: املايكروف̀`````ورم,  qب- امل�شغ

̀`````رات الفيلمية,  qوالت̀`````ي ت�شتمل عل̀`````ى امل�شغ

امل�شطحة  البطاقية  وامل�شغqرات  امليكروفيلم 

املايكروفي�س. 

لكرتوني̀`````ة املحو�شبة:  ج̀``````- امل�ش̀`````ادر الإ

قرا�س املمغنط̀`````ة, وقواعد  �رشط̀`````ة والأ كالأ

البيان̀`````ات الداخلية, وغريها م̀`````ن امل�شادر 

امل�شابهة. 

قرا�س  د- امل�شادر الليزرية املحو�شبة: كالأ

قرا�س املد‹ة  املكتنزة )CD-ROM(, والأ

قرا�̀`````س الليزرية الت�شéيلية  امللتيميديا, والأ

 .)DVD( املعروفة با�شم

ه` �شبكة املعلوم̀`````ات املحو�شبة الدولية: 

املعروفة با�شم )اإنرتن̀`````ت( والتي جمعت بني 
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لكرتونية والليزرية  أنوا´ امل�شادر الإ ا flتلف 

وال�شمعية والب�رشية.

:áaô©ŸG á«YhCG ∞«æ°üJ

تتعام̀`````ل مع اأوعي̀`````ة املعرف̀`````ة موD�ش�شات 

:
)3(

flتلفة, Áُكن ح�رشها كما يلي

اأولk: موD�ش�شات م�شوDولة عن اإنتاج وتوفري 

املعرفة, ومنه̀`````ا مراكز البحوث والدرا�شات, 

واملعاهد, واجلامعات والكلqيات, واملختربات, 

وغريها.

Kاني̀`````اk: موD�ش�شات ن�̀`````رش املعرفة, وت�شمل 

املطاب̀`````ع ودور الن�رش والتوزي̀`````ع, �شواء كانت 

أو اأكادÁي̀`````ة )غ̀`````ري  Œاري̀`````ة اأو حكومي̀`````ة, ا

Œارية(.

Kالث̀`````اk: موD�ش�شات ر�ش̀`````د اأوعية املعرفة 

و�شبطها والتحكم الببلوغرايف فيها, وتتمثqل 

, �شواء كانت على 
)4(

يف املراك̀`````ز الببلوغرافية

أو العاملي. قليمي, ا أو الإ امل�شتوi الوطني, ا

�شات م�شوDولة عن توفري اأوعية  qش�
Dمو :kرابعا

املعرف̀`````ة وتن¶يمها واإعداده̀`````ا لال�شتخدام, 

وا�شرتجاعه̀`````ا عن̀`````د احلاج̀`````ة, وتقدÁه̀`````ا 

̀`````ل يف املكتبات, ومراكز  qللم�شتفيدين, وتتمث

التوKي̀`````ق, ومراكز املعلومات, ونُ¶م و�شبكات 

أنواعها. املعلومات Ãختلف ا

أ�شا�س لتق�شيم  أو ا وتوجد اأكÌ من طريقة ا

اأوعية املعرف̀`````ة, اإما ح�شب طريقة اإخراجها 

فالم(,  )مطبوعة كالكتب, وغري مطبوعة كالأ
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أو من�شورة كالر�شائل  )من�شورة كالدوري̀`````ات, ا

¬ من  qاجلامعية(, اأو ح�ش̀`````ب طبيعة ما ت†شم

أولي̀`````ة كتقارير البحوث,  معلومات )م�شادر ا

وم�شادر Kانوية كاملراجع(.

مه̀`````ا البع†س اإىل م�ش̀`````ادر ر�شمية  qويق�ش

كاملطبوعات احلكومية, وم�شادر غري ر�شمية 

كمحادK̀`````ات الزم̀`````الء, وم�ش̀`````ادر تقليدي̀`````ة 

كالكتب, وم�ش̀`````ادر غري تقليدية كامل�شغqرات 

الفيلمية.

مها اإىل: qفيق�ش 
)5(

zاأما }جروجان

• م�شادر وKائقية.
• وKائق غري وKائقية.

 
)6(

zشتاذ }ح�شمت قا�شم� م الباحث الأ qويُق�ش

اأوعية املعرفة على النحو التا›:

ولية للمعلومات: كالوKائق  وعية الأ 1-  الأ

والر�شائ̀`````ل اجلامعي̀`````ة, وتقاري̀`````ر البحوث, 

واأعم̀`````ال املوDمت̀`````رات, ومق̀`````الت الدوريات 

�شة, واملطبوعات الر�شمية, وبراءات  qاملتخ�ش

الخرتا´, وغريها.

وعية الثانوية للمعلومات: وتعتمد  2-  الأ

ولية, مثل الكتب التمهيدية,  على امل�شادر الأ

والكتب الدرا�شية, واملراجع, وغريها.

3-  اأوعي̀`````ة الدرجة الثالثة: وهذ√ تُر�شد 

ولي̀`````ة والثانوية,  وعي̀`````ة الأ الباحث̀`````ني اإىل الأ

أدلة  اف̀`````ات, والببلوغرافي̀`````ات, وا qمثل: الك�ش

أدل̀`````ة  الدوري̀`````ات, والر�شائ̀`````ل اجلامعي̀`````ة, وا

املكتبات, وغريها. 

مها البع†س اإىل: qوق�ش

وعي̀`````ة املطبوع̀`````ة, وتُق�شم اإىل:  اأولk: الأ

الكت̀`````ب العامة )غ̀`````ري املرجعي̀`````ة(, والكتب 

واملطبوع̀`````ات غري  الدوري̀`````ات,  املرجعي̀`````ة, 

املن�شورة.

Kانياk: امل�شادر غري املطبوعة, وت†شم:

ال�شمعي̀`````ة والب�رشية واملواد  املواد   -1

ال�شمع- ب�رشية.

2-  مواد تخزي̀`````ن املعلومات بو�شاطة 

لكرتونية(. احلا�شب. )امل�شادر الإ

 öûf ‘ á```«ªbôdG äÉ```«æ≤àdG ΩGó```îà°SG

:É¡H ®ÉØàM’Gh äÉeƒ∏©ŸG

ل�شن̀`````واتm طويلة مرت كان̀`````ت موD�ش�شات 

املعلوم̀`````ات عموم̀`````اk, واملكتب̀`````ات على وج¬ 

اÿ�شو�س, تعمل بéد على بناء ‹موعاتها 

والدوري̀`````ات  بالكت̀`````ب  flازنه̀`````ا  واإغن̀`````اء 

خ̀`````رi, يدفعها يف  واملطبوع̀`````ات الورقية الأ

�شبا´ حاجات �رشيحة  ذل∂ �شعيها املتوا�شل لإ

وا�شع̀`````ة من امل�شتخدمني, �شواء كانوا باحثني 

 .
)7(

ïاأم طلبة اأم مثقفني... اإل

لك̀`````نq هذ√ املوD�ش�ش̀`````ات; وب�شبب الطبيعة 

املادية للمطبوع̀`````ات الورقية, وجدت نف�شها 

أبنيتها ل�شتيعاب  بحاجة م�شتمرة اإىل تو�شيع ا

كل م̀`````ا يُن�̀`````رش. ومع م̀`````رور الوق̀`````ت ا�شطر 

أو  أبنية جديدة, ا العديد منها اإىل ا�شتحداث ا

ا�شتغالل الف†شاءات امللحقة بها, مقابل هذ√ 
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أي†شاk تعاين  امل�شكلة, كان̀`````ت موD�ش�شات الن�رش ا

من الكلفة العالية ملتطلبات الن�رش والطباعة 

ولية  الالزم̀`````ة لتوف̀`````ري املع̀`````دات وامل̀`````واد الأ

يدي العامل̀`````ة لتن†شيد وطباعة ون�رش كم  والأ

هائل من املطبوعات, واأ�شبí تاأخري ال�شدور 

�شمة م�شرتكة Œم̀`````ع العديد من دور الن�رش 

خا�ش̀`````ةk يف ال̀`````دول النامية, ك̀`````ون مع¶مها 

مكانيات املادي̀`````ة الكبرية لتوفري  لÁتل∂ الإ

‚از العمل بال�رشعة  امل�شتلزمات ال†رشورية لإ

املطلوب̀`````ة. واإذا م̀`````ا اأخذنا بن¶̀`````ر العتبار 

احلاج̀`````ة املتزايدة للباحث̀`````ني للح�شول على 

املعلومات ب�رشعة ملواكبة التطورات اجلارية 

�شباب  يف ‹̀`````الت تخ�ش�شهم. ن�شتنت̀`````è الأ

�شات اإىل التفكري يف  qش�
Dالتي دفعت ه̀`````ذ√ املو

أ�شاليب جديدة وا�شتحداث تقنيات  اعتم̀`````اد ا

متطورة ÿف†س الكلفة اإىل اأدنى حد ‡كن, 

مكان على اÿ�شائ�س  مع احلفا® ق̀`````در الإ

وعية نقل املعلومات,  الفنية واملو�شوعي̀`````ة لأ

أ�شمل: اأوعية املعرفة. أو بتعبريm ا ا

:äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ Qƒ£J

أ�شا�شية ح�شلت يف  هنا∑ KالKة موD�رشات ا

مكونات تكنولوجي̀`````ا املعلومات, وخا�شة يف 

جزاء املادية للحوا�شيب, وبرامè احلا�شوب,  الأ

جزاء املادية  . ففي جانب الأ
)8(

ونُ¶م الت�شال

للحوا�ش̀`````ب تعاXمت الق̀`````درة على الت�شغري 

لكرتونية من ال�شمامات  املتناهي للعنا�رش الإ

لكرتونية املتكاملة  املفرغ̀`````ة اإىل الدوائ̀`````ر الإ

م̀`````ر الذي انعك�س  ذات الكثاف̀`````ة العالية, الأ

�شا�شية, وبالتا› تقل�س  على وحدة البناء الأ

قت زيادة هائلة يف  qم احلوا�شي̀`````ب, و–قéح

�رشعة معاجلة البيانات, فمن اآل± العمليات 

احل�شابي̀`````ة يف الثانية الواح̀`````دة اإىل باليني 

العمليات احل�شابية يف الثانية الواحدة. اأما 

تط̀`````ور الرب‹يات فلق̀`````د كان م�شار√ باŒا√ 

التحول من معاجل̀`````ة البيانات لغر�س اإ‚از 

العمليات احل�شابية, اإىل معاجلة املعلومات, 

ليتéاوز احلا�شوب بذل∂ العمليات احل�شابية 

الب�شيط̀`````ة املرتبط̀`````ة بالبيان̀`````ات اÿام, اإىل 

د م̀`````ن خاللها العالقات  qق̀`````درة جديدة يُحد

بني البيان̀`````ات; وبالتا› اأ�شبí ق̀`````ادراk على 

ا�شتخال�̀`````س املعلومات املنتق̀`````اة على �شكل 

موD�̀`````رشات و–ليالت اإح�شائي̀`````ة. Kم ارتقى 

آلة ق̀`````ادرة على –ديد  احلا�ش̀`````وب لي�شبí ا

الفروق اجلوهري̀`````ة بني البيانات واملعلومات 

من جانب, واملعلوم̀`````ات واملعار± من جانب 

اآخر, Ãعن̀`````ى النتقال يف نتائè املعاجلة من 

جمالية  البيانات التف�شيلية, اإىل املعلومات الإ

امل�شتخل�شة. 

اأما يف ‹̀`````ال الت�ش̀`````الت فقد حدKت 

ليا±  نقل̀`````ة نوعية هائل̀`````ة يف ا�شتخ̀`````دام الأ

ال†شوئية الدقيقة وذات ال�شعة الكبرية لنقل 

أ�ش̀`````ال∑ النحا�س التي  البيان̀`````ات لتحل حمل ا
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يزيد �شمكها مÄات الآل± من املرات. حيث 

لي̀`````ا± ال†شوئية هذ√  نr ت�شاع̀`````د الأ
أ يتوق̀`````ع ا

عل̀`````ى بناء �شبكات ات�شال ت�شل �رشعة تدفق 

البيان̀`````ات عربها اإىل بليون نب†شة يف الثانية, 

وهذ√ ال�رشعة كافية لنقل ما يقارب مÄة األف 

�شفحة من البيانات يف الثانية الواحدة.

:äÉfÉ«ÑdG ´Oƒà°ùe

 ,Data warehouse م�شتود´ البيانات

مي¬ البع†س )fl̀`````زن البيانات(,  qأو كم̀`````ا يُ�ش ا

هو م̀`````ن اأهم اأوعي̀`````ة املعرفة, وه̀`````و عبارة 

أر�شيف وم�شت̀`````ود´ للمعلومات التي يتم  عن ا

دة, Kم  qاحل�ش̀`````ول عليها م̀`````ن م�شادر متع̀`````د

يتم تخزينها وف̀`````ق خطة موحدة, ويف موقع 

.
)9(

واحد

وتكون بيÄ̀`````ة املعلومات يف هذا امل�شتود´ 

مة لغر�̀`````س –ليل  qللتو�ش̀`````ع, وم�شم kقابل̀`````ة

عة م̀`````ن م�شادر متنوعة, من  qمéالبيانات امل

�شة اأو من خارجها,  qش�
Dأو املو م̀`````ة ا q¶داخل املن

بحي̀`````ث تن�شé̀`````م وتت̀`````الءم مع طبيع̀`````ة بُنية 

عمال فيه̀`````ا, ويéري Œميع وا�شتخال�س  الأ

البيان̀`````ات واملعلوم̀`````ات لغر�̀`````س التحليالت 

�شة. qش�
Dأو املو مة ا q¶ال�رشيعة واملهمة يف املن

من جان̀`````بm اآخر فاإنs م�شت̀`````ود´ البيانات 

ن التقارير  qم
Dهذا عبارة عن قاعدة بيانات, تو

واأدوات ال�شتع̀`````الم والتحلي̀`````ل, م̀`````ن خالل 

عة بعناية, �شواء كانت  qمéالبيانات الكثرية امل

بيانات تاريخي̀`````ة �شاندة, وبيانات اإح�شائية, 

تُ�شتخل�̀`````س من نُ¶̀`````م املعلوم̀`````ات املختلفة, 

أج̀`````ل احل�شول على  ويé̀`````ري توحيدها من ا

دارية, و–ليالت  التقاري̀`````ر والتحلي̀`````الت الإ

أو  مة ا q¶عمال, و�شناع̀`````ة القرارات يف املن الأ

املوD�ش�شة.

ولكي ‚عل من م�شتود´ البيانات كاأوعية 

�شاتنا  qش�
Dمعرفية يف خدم̀`````ة من¶ماتن̀`````ا ومو

املختلف̀`````ة العام̀`````ة واÿا�شة, ونُ¶̀`````م اإدارة 

نr نقوم ببناء م�شتودعات 
أ املعرفة فيها, علينا ا

أ�ش�̀`````سm �شليمة  جي̀`````دة للبيانات تُبن̀`````ى على ا

ḿ ملتطلبات البيانات  ومتينة, وعلى –ليلm وا

واملعلومات الالزمة لها.

:äÉfÉ«ÑdG ºéæe

منé̀`````م البيان̀`````ات Data mining هو 

عبارة عن –ليالت لكمية كبرية من البيانات, 

بغر�س اإيéاد قواع̀`````د واأمثلة و‰اذج Áُكن 

 Åتُ�شتخ̀`````دم وتدل اأ�شح̀`````اب القرار, وتُنب rن
أ ا

.
)10(

بال�شلو∑ امل�شتقبلي

يهد± منéم البيان̀`````ات, ب�شكلm عام, اإىل 

أو التي حدKت,  تو�شيف للحالة املوج̀`````ودة, ا

 iاأخر mيحدث. وبعبارة rن
أ والتنب̀`````وÃ Dا Áُكن ا

ن  qم
Dيو rن

أ فاإنs منé̀`````م البيانات الذي يُفرت�س ا

 Predictive DM Dأ�شا�شي̀`````ة للتنبو قاعدة ا

نr يُفت�س عن بيان̀`````ات �شابقة متوفرة, 
أ علي¬ ا

بغر�̀`````س التنب̀`````وD بالتح̀`````ركات وال�شلوكي̀`````ات 
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امل�شتقبلي̀`````ة املتوقع̀`````ة. وعلي̀`````¬ ف̀`````اإنs منéم 

ن  qم
Dأ�شالي̀`````ب تو ز عل̀`````ى KالKة ا qالبيان̀`````ات يُرك

غرا�̀`````س التي تخدم  ه̀`````دا± والأ –قيق الأ

�شاليب  اكت�ش̀`````ا± واإدارة املعرفة, وه̀`````ذ√ الأ

اأي   Classi�cation الت�شني̀`````ف  ه̀`````ي: 

غ̀`````ري  ال�شف̀`````ات  أو  ا ات 
q

املتغ̀`````ري ت�شني̀`````ف 

اإيé̀`````اد الرتابط̀`````ات وال�شالت  املرتابط̀`````ة, 

 :A�nity or association امل�شرتك̀`````ة 

اأي امل�شائ̀`````ل امل�شرتكة التي ت̀`````وDدي اإىل اإيéاد 

 kمواد مرتابط̀`````ة يف ‹اميع البيانات, واأخريا

التéميع والعنقدة Clustering ويُ�شتخدم 

هذا التوج̀`````¬ لتو�شيف Œمعات طبيعية من 

البيان̀`````ات هي غري وا�شحة املعامل, من خالل 

التحري عن العالقات ال�شببية, والهد± من 

�شلوب هو اإيéاد ‹اميع مرتبطة مع  هذا الأ

أو متعنقدة, بدلk م̀`````ن التاأكيد على  بع†شه̀`````ا ا

flرجات معتمدة على املتغريات وال�شفات.

:äÉfÉ«ÑdG ºéæŸ á«aô©ŸG óFGƒØdG

ق منéم البيانات عدداk من الفوائد  qيُحق

أبرزها: املعرفية, من ا

1-  العم̀`````ل عل̀`````ى ت�شهي̀`````ل الو�شول اإىل 

املعلومات املطورة واملح�شنة.

2-  تقدË اإ�شهامات مهمة يف املéالت 

العلمية.

التé̀`````ارة  تطبيق̀`````ات  يف  ̀`````ع  qالتو�ش  -3

لكرتونية. الإ

أ�شاليب  �شا�س فاإنs طرق وا وعلى ه̀`````ذا الأ

اكت�شا± وبناء املعرف̀`````ة واإدارتها, من خالل 

تكنولوجي̀`````ا منé̀`````م البيانات, ق̀`````د اأ�شبحت 

عمال, يف  ترتبط بالعديد م̀`````ن م�شكالت الأ

قطاع̀`````ات ون�شاطات flتلف̀`````ة, مثل عالقة 

 marketing :م البيان̀`````اتéنÃ الت�شوي̀`````ق

and DM, اأي ا�شتخ̀`````دام منé̀`````م البيانات 
على م�شتوi ما يُ�شمى باأ�شاليب اإدارة املعرفة 

التنبوDي̀`````ة. ومثال ذل∂ ما يُ�شم̀`````ى ال�شبكات 

 Arti�cial ال�شطناعي̀`````ة  الع�شبي̀`````ة 

الت̀`````ي   )neutral networks )ANN
تُ�شتخدم لتحديد اأهدا± الت�شويق.

أو امل�شادر املطبوعة )Printed Resources(: وت†ش̀`````م الكتب العامة غري املرجعية,  امل�ش̀`````ادر الورقي̀`````ة, ا  -1

أو ال�شامل̀`````ة )Collective Works(, والكتب  أو اأحادية املو�ش̀`````و´, والكتب التéميعية ا والكت̀`````ب املنفردة ا

 ,)Text– Books( والكت̀`````ب الدرا�شي̀`````ة ,)Introductory Works( أو كت̀`````ب املقدم̀`````ات التمهيدي̀`````ة ا

 Reference( عمال املرجعية أو الأ واملطبوعات الر�شمي̀`````ة, والكتب املرجعي̀`````ة )Reference Books(, ا

.)Work
ر, وهي مواد  qامل�شغ ïأ�شكال الن�ش ̀`````رات الفيلمية )Micro Forms(: وهو ا�شطالì عام يُطلق على ا qامل�شغ  -2

أو و�شائ̀`````ط ب�رشية تُ�شتن�شï عليها الكتب والدوريات واملخطوطات وال�شحف والر�شائل اجلامعية, والوKائق  ا

™LGôŸGh ¢ûeGƒ¡dG
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رة جداk, بحيث ل Áُكن قراءتها بالعني املé̀`````ردة, اإل بو�شاطة اأجهزة قراءة خا�شة  qاملختلف̀`````ة, ب�ش̀`````ورة م�شغ

بها.

وىل 2008.  �شتاذ الدكتور ربحي م�شطفى عليان(, دار �شفاء للن�رش والتوزيع, الطبعة الأ اإدارة املعرفة, )الأ  -3

نة من مقطعني )Biblion( وتعني الكتاب,  qشل, مكو� الببلوغرافيات )Bibliographies(: كلمة يونانية الأ  -4

أي†شاk تعني  أو الكتابة عن الكتب, وا أو كتابة, وبالتا› معناها: و�شف الكتب ا و)Graphien( وتعن̀`````ي و�شف ا

مثلة على  مة, ومن الأ q¶خرين بطريقة من نتاج̀`````ات الفكرية وتقدÁها لالآ ف̀`````ن جمع املعلومات عن الكتب والإ

.Ëة: كتاب اإح�شاء العلوم وترتيبها للفارابي, وكتاب الفهر�شت لبن الندÁالببلوغرافيات العربية القد

.Civgan. Denis. Science And Technology  -5

�شتاذ ح�شمت قا�شم(. م�شادر املعلومات وتنمية مقتنيات املكتبة, )الأ  -6

�شتاذ الدكتور طالل الزهريي. عداد الفني وال�شتخدام الفعلي, بحث لالأ وعية الرقمية بني الإ الأ  -7

املرجع ال�شابق نف�ش¬.  -8

املدخ̀`````ل اإىل اإدارة املعرف̀`````ة, )العلي, قنديلéي, العم̀`````ري(, دار امل�شرية للن�رش والتوزي̀`````ع والطباعة, الطبعة   -9

الثانية.

10- املرجع ال�شابق نف�ش¬.

¥µ
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ن�شاين  أ التغذية من تناول الطعام. اإذ هي العملية التي يقوم اجل�شم الإ تبدا

أن�شéة بدنية.  بو�شاطته̀`````ا بتغذية نف�ش̀`````¬, وذل∂ بتحويل الطعام اإىل طاق̀`````ة وا

ولعل̀`````م التغذية عالقة بكل ما يتعام̀`````ل مع¬ اجل�شم لكي يقوم بوXائف¬, حيث 

Áد الطعام اجل�شم Ãواد تدعى املغذيات والتي يحتاجها اجل�شم يف الطاقة 

ن�شéة, وعل̀`````ى �شالمة عمل اأجهزة  والنم̀`````و والرتمي̀`````م, ويف املحاف¶ة على الأ

طعمة التي  أي†شاk على نوعية الأ اجل�شم املختلفة, وÁكن اإطالق ا�شم التغذية ا

.…Qƒ°S åMÉH

.…ôØµdG »∏Y ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁
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يختارها بع†̀`````س النا�س. اإذ اإن تناول الطعام 

أ�ش�س منت¶مة وÃقادير �شحيحة يعطي  وفق ا

اجل�ش̀`````م كل ما يحتاج اإلي¬ من مواد غذائية, 

 .kن�شان غذاء �شليما وÁنí الإ

 وللتغذية اجليدة فوائد كثرية, اإذ ت�شاعد 

النا�س على الربوز وال�شعور باأح�شن اأحوالهم, 

 iوعلى بقائهم ذوي �شحة وحيوية على املد

أو البعيد. القريب ا

:á«FGò¨dG OGƒŸG

أن̀`````وا´ رئي�شية هي:  وتق�ش̀`````م اإىل �شت̀`````ة ا

والدهون,  والربوتين̀`````ات,  الكاربوهي̀`````درات, 

والفيتامين̀`````ات, واملواد املعدنية, واملاء, ولكل 

منه̀`````ا مهمت̀`````¬ اÿا�شة التي تبق̀`````ي اجل�شم 

معافى.  وجمي̀`````ع املواد الغذائي̀`````ة تت†شافر 

وت�شاهم يف تكوين �شحة جيدة:

:äGQó«gƒHQÉµdG -1

وهي امل�شدر الرئي�ش̀`````ي لطاقة اجل�شم,  

ليا± املغذية,  وتت†شمن الن�ش̀`````اء وال�شكر والأ

حيث يقوم اجل�شم بتفتي̀`````ت الن�شاء وال�شكر 

اإىل �شكر الغلوكوز الذي هو امل�شدر الرئي�شي 

للمï واجلهاز الع�شبي كما قد يعطي الطاقة 

ليا±  للع†شالت وبقية خاليا اجل�شم. اأما الأ

فال تقوم بتقدË الطاقة.

أنها من  أم̀`````ا الن�شويات: فمن املع̀`````رو± ا ا

املركب̀`````ة. وه̀`````ي متوافرة  الكاربوهي̀`````درات 

يف البق̀`````ول والب̀`````ازلء اجلاف̀`````ة, كالبق̀`````ول 

ذات ال�شكل̀`````ني الكل̀`````وي واملنق̀`````ط, ويف فول 

ال�شوي̀`````ا والبازلء �شبيهة الط̀`````ري, والعد�س, 

والب̀`````ازلء امل�شقق̀`````ة, واحلنط̀`````ة ومنتéاتها 

كاÿب̀`````ز واحلبوب, والبطاط̀`````ا, وغريها من 

طعمة م�شادر  اÿ†رشوات. وقد تكون تل∂ الأ

جيدة للربوتني والفيتامينات, واملواد املعدنية 

ليا± املغذية. والأ

الكاربوهيدرات  فه̀`````ي  ال�شكريات:  واأما 

الب�شيط̀`````ة, وتعد جزءاk م̀`````ن اأطعمة طبيعية 

أنوا´ عديدة: -فالفراكتوز يوجد  كثرية, ولها ا

 .íات قمéواملالتوز يف منت- .kيف الفواك¬ مثال

-والالكتوز يف احلليب. وهذ√ ال�شكريات هي 

طعمة التي متدنا Ãواد غذائية  جزء من الأ

.iاأخر

اأما ال�شكاك̀`````ر امل�شفاة: فه̀`````ي التي يتم 

ا�شتخدامها من النباتات وت�شتعمل للتحلية, 

وتدعى ال�شكاك̀`````ر امل†شافة, ومنها. ال�شكروز 

أو �شكاكر الطاولة, ويتم اإنتاج¬ للتéارة من  ا

أو ال�شوندر ال�شكري. وي�شتعمل  ق�شب ال�شكر ا

لتحلي̀`````ة اأطعمة كثرية, مث̀`````ل احللويات كافة 

ل�شيما التي توDكل بعد الطعام )ديزرت(.

ت كع�شري  uمن املحال iمة اأ�شنا± اأخرKو

الفراكتوز وامل�شتخرج من احلبوب, وهو �شكر 

م�شفى ي†شا± عادة اإىل امل�رشوبات اÿفيفة 

وال�شل̀`````ع املعلبة امل�شوية, واإىل الع�شل وع�شري 

القيق̀`````ب ودب�̀`````س ال�شكر. وجميعه̀`````ا متدنا 
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أو م̀`````ن دون- مواد  باحلري̀`````رات, وبقلي̀`````ل –ا

غذائية اإ�شافية.

طعمة  كم̀`````ا اأن تناول كميات كبرية من الأ

املحالqة قد يوDدي اإىل زيادة يف الوزن وت�شو�س 

ليا± فه̀`````ي ل متنحنا  �شن̀`````ان. اأما الأ يف الأ

أية م̀`````واد غذائية �رشوري̀`````ة. اإذ هي اجلزء  ا

الذي يرتكب من¬ النبات ول ي�شتطيع اجل�شم 

ليا± املغذية يفيد  ه†شم¬. غ̀`````ري اأن اأكل الأ

اجل�ش̀`````م بطرائ̀`````ق عدي̀`````دة: اإذ ي�شاعد على 

�شح̀`````ة اله†ش̀`````م, وق̀`````د يحم̀`````ي اجل�شم من 

مرا�̀`````س واإزعاجات معينة. وهنا∑ نوعان  الأ

ليا±: لالأ

اأحدهما ل يقب̀`````ل الذوبان )ل ينحل يف 

 ïينحل وينتف( انيهما: يقبل الذوبانKو ,)املاء

يف املاء(.

ليا± غ̀`````ري القابل̀`````ة للذوبان:  فم̀`````ن الأ

النخالة التي تق̀`````وم بت�رشيع مرور الغذاء يف 

القناة اله†شمية, بينما متر املواد ال†شارة عرب 

معاء. ويعتقد اأن هذا النو´ يعطي حماية  الأ

مرا�̀`````س يف القنوات اله†شمية,  من بع†س الأ

واأف†ش̀`````ل م�ش̀`````ادر√, خب̀`````ز القم̀`````í الكامل 

واحلبوب, ونخالة احلنطة واÿ†رشاوات.

ليا± القابلة للذوبان: فقد ت�شاعد  اأما الأ

على تخفي†س م�شت̀`````وi الكولي�شرتول املوDذي 

يف الدم, و–دد م�شتويات ارتفا´ �شكر الدم 

ليا± القابلة للذوبان,  بعد الطعام. وتكÌ الأ

يف التف̀`````اì وغري√ من الفواك̀`````¬, ويف البقول 

والبازلء املéففة, وال�شوفان وال�شعري.

:äÉæ«JhÈdG -2

أ�شيد( وهي  يتكون الربوتني من ال`)اأمينو ا

عبارة عن وح̀`````دات �شغ̀`````رية �رشورية لنمو 

ن�شéة. وي�ش̀`````كل الربوتني ُخم�س  وترمي̀`````م الأ

جما› للé�ش̀`````م. فال�شعر واجللد  ال̀`````وزن الإ

ع†شاء الباطني̀`````ة والع¶ام  والع†ش̀`````الت والأ

وىل. وتعد  تتكون من الربوتني يف الدرجة الأ

طعم̀`````ة ذات امل�ش̀`````ادر احليوانية, كلحوم  الأ

�شم̀`````ا∑, والبي†س,  احليوان̀`````ات والطيور والأ

أ�شيدات  مينو ا لبان, تعد من الأ وم�شتق̀`````ات الأ

ال†رشورية, وهي من الربوتينات الكاملة.

طعمة ذات امل�شدر النباتي, فهي  أم̀`````ا الأ ا

نها تفتقر  من الربوتين̀`````ات غري الكامل̀`````ة, لأ

مينو  أو اأكÌ من الأ كلياk اأو جزئياk اإىل عن�رش ا

ن�شان  أ�شيدات ال†رشورية, ومع ذل∂ يتمكن الإ ا

أ�شيدات  مين̀`````و ا اأن يح�ش̀`````ل عل̀`````ى كاف̀`````ة الأ

أنوا´ من flتلف النباتات  ال†رشورية بتناول¬ ا

املحتوي̀`````ة عل̀`````ى الربوتني واأف†ش̀`````ل م�شادر 

الربوتني النباتي, ه̀`````ي البقوليات والبازلء, 

ومنه̀`````ا ف̀`````ول ال�شويا, والت̀`````ويف وغريها من 

منتéات ال�شويا, واجلوز والبذور واحلبوب, 

 kفعلى �شبيل املثال, اإن اأكل الرز والبقول معا

أو بتناول وجبات  أو م̀`````ا ي�شمى ب`)التورت̀`````ة( ا ا

flتلفة طوال اليوم, متد اجل�شم بنو´ ‡تاز 
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م̀`````ن الربوت̀`````ني. اإن كل اأو مع¶̀`````م امل�ش̀`````ادر 

النباتية للربوتني, تو�شع يف اأطعمة النباتيني 

الذين ل ياأكلون حلوم احليوانات, ول الطيور 

طعمة النباتية ب�شيطة  �شما∑. كما اأن الأ والأ

الكلفة وقليل̀`````ة الدهون, مقارن̀`````ة باللحوم. 

وهي م̀`````ن امل�شادر املهمة للربوتينات املكملة 

للغ̀`````ذاء عند جمو´ غفرية م̀`````ن النباتيني يف 

اأرجاء العامل.

:¿ƒgódG -3

يعد الد�شم من امل�شادر املركqزة يف اإنتاج 

الطاقة, )لحتوائ¬ على ما يربو عن �شعفي 

ما يف الربوتينات والكاربوهيدرات من طاقة 

يف الغ̀`````رام(. والد�شم مطلوب يف الطعام من 

اأجل �شحة اجللد والنمو الطبيعي, كما يحمل 

ماكن التي  مع¬ اأ�شنافاk من الربوتينات اإىل الأ

يحتاجها اجل�شم, وÁد√ بكميات من الطاقة 

الحتياطية. وملا كان الد�شم يتحر∑ ببطء يف 

أي†شاk اإح�شا�شنا  جهازنا اله†شمي, فهو يوDخر ا

بوخزات اجلو´.

أنواعها,  وتتكون دهون الطعام Ãختلف ا

أنوا´  أربعة ا حما�س الدهنية. وKم̀`````ة ا م̀`````ن الأ

حما�س امل�شبعة, وغري  رئي�شية له̀`````ا وهي: الأ

حادية,  امل�شبع̀`````ة املتعددة, وغري امل�شبع̀`````ة الأ

واملتحولة. ول̀`````كل منها تاأKري√ على م�شتويات 

كولي�شرتول الدم.

حما�س الدهنية امل�شبعة  وعموماk, فاإن الأ

�شابة بالهéمة  واملتحولة, تزيدان خط̀`````ر الإ

حما�س امل�شبعة  القلبية, يف حني يعتقد اأن الأ

خطار.  حادية واملتعددة تخف†س من تل∂ الأ الأ

كما بين̀`````ت الدرا�شات اأن تراك̀`````م flزونات 

وعي̀`````ة الدموية هو من  الده̀`````ون يف اأحد الأ

�شابات  مرا�س والإ اأهم العوامل املوDدي̀`````ة لالأ

القلبي̀`````ة, والت̀`````ي Áكن اأن تب̀`````داأ يف مرحلة 

أو قبله̀`````ا. والدهون امل�شبعة )ذات  املراهقة ا

حما�س الدهنية  الن�شب̀`````ة املÄوية العالي̀`````ة لالأ

امل�شبعة( تكون ع̀`````ادة �شلبة يف درجة حرارة 

الغرفة. وم�شدرها الرئي�شي هو احليوانات. 

فمث̀`````الk: تتوافر الده̀`````ون امل�شبعة يف اللحوم 

لبان  وجلد الطي̀`````ور, وال�شحوم, وم�شتقات الأ

غ̀`````ري املق�شودة, كالزب̀`````دة واجلÍ واحلليب, 

اإ�شافة اإىل بع†س الدهون النباتية, كالزيوت 

امل�شتخل�ش̀`````ة من نخيل ج̀`````وز الهند, وزبدة 

الكاكاو )يف ال�شوكولت̀`````¬(, فهي ذات تركيز 

أي†شاk. والده̀`````ون امل�شبعة ترفع  دهن̀`````ي عال ا

م�شتوi كولي�ش̀`````رتول املادة امل�شماة )الربوتني 

قليل الكثافة LDL( بالدم وارتفا´ م�شتويات 

ه̀`````ذا النو´ من الكولي�شرتول يرتافق باأخطار 

وعية القلبية. �شابة باأمرا�س الأ كبرية لالإ

أم̀`````ا الدهون غري امل�شبع̀`````ة فتكون عادة  ا

�شائلة بدرج̀`````ة حرارة الغرف̀`````ة, وم�شدرها 

الرئي�ش̀`````ي ه̀`````و النب̀`````ات. وكال الدهون غري 

حادية تعمل على تخفي†س  امل�شبعة املتعددة والأ
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 .)LDL(`ال كولي�شرتول  م�شتويات 

ف†ش̀`````الk اأن الدهون غ̀`````ري امل�شبعة 

املتعددة ق̀`````د تت�شبب يف تخفي†س 

الع̀`````ا›  كولي�ش̀`````رتول  م�شتوي̀`````ات 

ارتف̀`````ا´  واإن   .)HDL( الكثاف̀`````ة 

 )HDL(`ال كولي�شرتول  م�شتويات 

قد ي�شاعد يف احلماية من اأمرا�س 

القل̀`````ب. واإن الدهون غري امل�شبعة 

املتعددة, كما ه̀`````و احلال يف زيت 

ال�شم̀`````∂, كال�شلمون. بينما تتوافر 

حادية  الأ امل�شبع̀`````ة  غ̀`````ري  الدهون 

ف̀`````وكادو,  يف زي̀`````وت الكان̀`````ول والأ

والزيت̀`````ون وزي̀`````ت الزيت̀`````ون, ويف 

مع¶م اجلوز وزيت اجلوز.

وكال النوعان من الزيوت غري 

امل�شبع̀`````ة تعت̀`````رب م̀`````ن الختيارات 

أو املتحولة.  �ش̀`````í من الده̀`````ون امل�شبع̀`````ة ا الأ

وي†شا± الهيدروجني اإىل الزيوت النباتية يف 

بع†س املنتéات الغذائية لزيادة مدة حف¶ها. 

 Ìدي اإىل تغيري املادة الدهنية لتكون اأكDاإذ تو

.kشالبة, وت�شمى بالزيوت املهدرجة جزئيا�

حما�س الدهنية  وتل∂ الدهون تت†شمن الأ

املتحول̀`````ة والتي من �شاأنه̀`````ا رفع كولي�شرتول 

 ,)HDL(`وتخفي†س كولي�شرتول ال )LDL(`ال

كم̀`````ا قد تكون لها تاأKريات �شارة اأخرi على 

حما�س الدهنية  �شحة القل̀`````ب وتتواف̀`````ر الأ

املتحول̀`````ة يف كثري من احللوي̀`````ات والوجبات 

املعلب̀`````ة ال�رشيعة )�شن̀`````ا∑(, كالكع∂ املحلqى 

واملقل̀`````ي بالدهن, ورقائق الب�شكويت ورقائق 

البطاط̀`````ا, ويف مع¶م الوجب̀`````ات ال�رشيعة, 

طعم̀`````ة الفرن�شية املقلية وكثري من زيوت  والأ

املارجرين والزبدة.

:äÉæ«eÉà«ØdG -4

أ اكت�ش̀`````ا± الفيتامين̀`````ات يف مطلع  ب̀`````دا

الق̀`````رن الع�رشين, ويحتم̀`````ل اأن بع†شها مل يتم 

اكت�شافه̀`````ا بعد, وعلى الرغ̀`````م من حاجاتنا 

اإىل الفيتامينات Ãقادير �شغرية فقط, فهي 
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�رشورية من اأجل التمتع ب�شحة جيدة, فهي 

ت�شاعد عل̀`````ى احتفاXن̀`````ا باأن�شéة �شحيحة 

للé�شم باأجهزت¬ كي تعمل بانت¶ام.

ولكل فيتام̀`````ني مهمات خا�شة يقوم بها, 

اإذ اإن الكث̀`````ري م̀`````ن النعكا�ش̀`````ات يف اجل�شم 

أو  تتطل̀`````ب فيتامينات عدي̀`````دة, وكل نق�س ا

زيادة يف اأي فيتامني Áك̀`````ن اأن يتداخل مع 

وXيفة فيتامني اآخر وفيما يلي:

- الفيتامينات املحلولة بالدهن:

 )E(و )D(و )A( :أربع فيتامينات وهي ا

أنه̀`````ا فيتامين̀`````ات حملول̀`````ة  و)K( مع̀`````رو± ا

أو امت�شا�شها  الد�ش̀`````م, اإذ يéري ه†شمه̀`````ا ا

 kعونة الده̀`````ون املتوافرة يف الطعام وغالباÃ

ن�شéة الدهنية والكبد  ما يكون ذل̀`````∂ يف الأ

ن�شان مقادير  ومل̀`````دة طويلة, واإذا ما تناول الإ

كبرية منها كمواد مكملة, فيمكن اأن ت�شتفحل 

ية. qلت�شل اإىل م�شتويات �شم

أج̀`````ل  - فالفيتام̀`````ني )A(: يل̀`````زم م̀`````ن ا

روDي̀`````ة جي̀`````دة ول�شح̀`````ة اجلل̀`````د ووXائ̀`````ف 

مالئمة جلهازنا املناع̀`````ي وامل�شادر املمتازة 

للبيتاكارت̀`````ني, املادة التي يحولها اجل�شم اإىل 

فيتام̀`````ني )A(: اأوراق اÿ†ش̀`````ار اÿ†رشاء 

وكثري من فواك¬ الربتقال واÿ†رشوات.

- والفيتام̀`````ني )D(: وال̀`````ذي ي�شاع̀`````د 

اجل�شم على ا�شتعمال الكال�شيوم والفو�شفور, 

أ�شن̀`````ان قوية وبتعري†س اجللد  لبناء ع¶ام وا

�شعة ال�شم�س, Áكن للé�شم ت�شنيع  املبا�رش لأ

فيتام̀`````ني )D( اÿا�̀`````س ب̀`````¬. ويف الوليات 

املتحدة وكندا يُ†شا± فيتامني )D( للحليب 

أKن̀`````اء ت�شنيع̀`````¬ وغالباk ما  ب�ش̀`````كل روتين̀`````ي ا

أي†شاk للحبوب واملارجرين, وحلليب  ي†ش̀`````ا± ا

ال�شويا.

- فيتام̀`````ني )E(: ي�شاعد عل̀`````ى حماية 

وك�شéني,  خاليا اجل�شم م̀`````ن التلف بفعل الأ

ويتوافر يف الزيوت النباتية واجلوز والبذور 

وق�شور القمí, واحلبوب الكاملة.

 Ìرشوري من اأجل التخ� :)K( فيتامني -

الطبيعي للدم, وم�شادر√ يف الطعام وتكمن 

يف اأوراق اÿ†ش̀`````ار اÿ†̀`````رشاء, وامللف̀`````و± 

والقرنبيط, ويف البي†س والكبد.

- الفيتامينات املحلولة باملاء:

وه̀`````ي التي تذوب باملاء, وت�شمل فيتامني 

)C( وKماني̀`````ة م̀`````ن فيتامين̀`````ات )B(, فيما 

عدا فيتامني )B2(, وه̀`````ذ√ الفيتامينات ل 

يتم تخزينه̀`````ا يف اجل�شم ملدة طويلة, كما اأن 

الفيتامين̀`````ات اجلي̀`````دة منها يé̀`````ب اأن توDكل 

.kيوميا

�شكوربي∂,  - وفيتامني )C(: اأو حم†س الأ

�شنان,  وهو �رشوري من اأجل �شحة اللثة والأ

أن¬ ي�شاعد على �شفاء  وعية الدموية. كما ا والأ

.iومقاومة العدو ìاجلرو

وامل�ش̀`````ادر اجليدة ل¬ تكم̀`````ن يف الفواك¬ 
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اÿ†ش̀`````ار  واأوراق  والت̀`````وت,  احلام†ش̀`````ة 

اÿ†رشاء.

- فيتامني )B( هي: Kيامني, ورايوفالفني 

وفيتام̀`````ني   ,)B6( وفيتام̀`````ني  ونيا�ش̀`````ني, 

)B12( وحم†س الفولي∂ )فوليت(, وحم†س 

البانتوKني̀`````∂, وبتوKني, وه̀`````ي ت�شاعد على 

–ويل الكاربوهيدرات اإىل طاقة, كما نحتاج 

اإليها من اأجل �شحة اجلهاز الع�شبي وتنا�شق 

الع†شالت, واإن مع¶̀`````م ما نح�شل علي¬ من 

فيتامينات )B( يتم من اأطعمة متنوعة ومن 

أو نباتي̀`````ة, ومع ذل∂ فاإن  م�ش̀`````ادر حيوانية ا

طعمة  فيتام̀`````ني )B12( فقط يتواج̀`````د بالأ

نq النباتي̀`````ني )الذين ل 
أ احليواني̀`````ة, علم̀`````اk ا

يتناولون منتéات حيوانية كاللحوم وال�شم∂ 

لبان( فهم بحاجة اإىل  والبي†س ومنتéات الأ

تن̀`````اول مكمالت غذائية لتéن̀`````ب افتقارهم 

لهذا الفيتامني.
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يذه̀`````ب تفك̀`````ري الكث̀`````ري من النا�̀`````س اإىل 

ال�شخ̀`````ور عن̀`````د �شماعهم Ã�شطل̀`````í املواد 

أي†ش̀`````اk يف الرتبة  املعدني̀`````ة, فه̀`````ي تتواج̀`````د ا

واملعادن وامل̀`````اء, وتعترب امل̀`````واد املعدنية من 

ج�شامنا,  خرi ال†رشورية لأ غذية الأ زمرة الأ

فنحن نحتاجها لتن¶ي̀`````م العمليات املختلفة 

أنه̀`````ا تعطي ما  وللت̀`````وازن يف اجل�ش̀`````م, كما ا

�شنان. يدعم بناء الع¶ام والأ

وÁكن تق�شيم املواد املعدنية اإىل زمرتني 

)رئي�شي̀`````ة و�شغرية(, وتق̀`````در كميتها ح�شب 

حاجة اجل�شم.

- فامل̀`````واد املعدني̀`````ة الرئي�شية: هي التي 

نحت̀`````اج اإليه̀`````ا Ãقادي̀`````ر وا�شعة, Ã̀`````ا فيها 

الكال�شيوم والفو�شفور واملغنيزيوم والكربيت, 

وكلور ال�شوديوم والبوتا�شيوم.

أو العنا�رش  - وامل̀`````واد املعدنية ال�شغرية: ا

ال†شÄيل̀`````ة, Ã̀`````ا فيها الكرومي̀`````وم والنحا�س 

يودين واحلديد واملغنيزيوم,  والفلوراي̀`````د والإ

واملوليبدË وال�شيلين̀`````وم والزن∂ والكوبالت, 

طعمة  وعلى وج̀`````¬ التقريب, ف̀`````اإن جميع الأ

ت�شاهم يف اإمدادن̀`````ا Ãختلف املواد املعدنية 

ال†رشورية.

:AÉŸG -6

ياأخ̀`````ذ املاء جزءاk ن�شيط̀`````اk من تفاعالت 

اجل�شم الكيميائية, كما نحتاج¬ حلمل املواد 

خرi, وللتحكم يف درجة حرارة  الغذائية الأ

اجل�ش̀`````م وامل�شاع̀`````دة يف اإزال̀`````ة الف†شالت. 

وي�شكل امل̀`````اء 50% اإىل 60% من وزن اجل�شم 

ومتطلباتنا م̀`````ن املاء Áك̀`````ن اأخذها بطرق 

عديدة.

مثل: �̀`````رشب امل̀`````اء ال�̀`````رش±, وع�شائر 

الفواك¬, واحلليب وال�شوربات ف†شالk اأن نحو 

90% من الفواك¬ هي ماء.
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اإن اأي خل̀`````ل يف الت̀`````وازن الغذائي �شواء 

كان مع̀`````زواk للفقر الغذائ̀`````ي امل�شمى بنق�س 

أو للزي̀`````ادة يف الغ̀`````ذاء امل�شم̀`````ى  التغذي̀`````ة, ا

ب`)ف̀`````رط التغذية(- �شوء التغذية. فقد يكون 

أو انعدام الغذاء  �شبب¬ عدم كفاية الطع̀`````ام, ا

أو الق�شور يف طريقة متثل اجل�شم  املتوازن, ا

للطعام امل�شتهل∂.
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غالباk م̀`````ا ين�شاأ �شوء التغذية عن النق�س 

يف احلريرات والربوتني والفيتامينات واملواد 

املعدني̀`````ة, وقد ينéم عن نق�س يف زمرة من 

تل∂ العنا�̀`````رش. فالفقر الغذائ̀`````ي بالربوتني 

واحلري̀`````رات مث̀`````الk يكون بالفتق̀`````ار اإليهما 

مع̀`````اk, وملا كان الربوت̀`````ني �رشورياk للنمو, فاإن 

 èش̀`````وء التغذية بالربوتني واحلريرات قد ينت�

طف̀`````ال, Ãا فيها  آK̀`````ار خطرية على الأ عن¬ ا

التخلف العقل̀`````ي. كما نق�̀`````س الفيتامينات 

واملواد املعدنية قد ي�شبب �شل�شلة من امل�شاكل 

ال�شحية.

- فنق�̀`````س فيتام̀`````ني C وامل�شم̀`````ى بداء 

�شقرب̀`````وط, ب�شب̀`````ب ‰و غ̀`````ري طبيعي يف  الإ

طفال, بينما يت�شبب لدi البالغني  ع¶̀`````ام الأ

�شنان, وتيب�س  بنز± وانتفاñ اللثة, وتخلخل الأ

املفا�شل, وفقر الدم.

- ونق�س فيتامني A ي̀`````وDدي اإىل العمى 

.iخر الليلي واأمرا�س الروDية الأ

- ونق�س الكال�شيوم, يحول دون الت�شكل 

طفال. �شنان عند الأ ال�شليم يف الع¶ام والأ

- ونق�̀`````س مادة الزن∂, يوDدي اإىل فقدان 

ال�شهية وحا�شة ال�شم.

يودين, ي̀`````وDدي اإىل ت†شخم  - ونق�̀`````س الإ

أ�شارت بع†س  أو تو�شع الغدة الدرقي̀`````ة, كما ا ا

بح̀`````اث اإىل اأن العتم̀`````اد الكب̀`````ري عل̀`````ى  الأ

النباتات, املورث اختي̀`````اراk من الوالدين قد 

ي̀`````وDدي اإىل �شوء التغذية ل̀`````دi اأطفالهما, اإذ 

اإن نق�س احلديد والزن∂ ناœ عن العتماد 

املفرط على منتéات النبات, وعموماk فيمكن 

طفال, ب̀`````اأكل كميات  دعم ‰̀`````و وتط̀`````ور الأ

�شما∑  اإ�شافي̀`````ة م̀`````ن البي†س واللح̀`````وم والأ

.Íات اللéومنت
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 iتعت̀`````رب ال�شمن̀`````ة م̀`````ن امل¶اه̀`````ر الكرب

ال�شائعة ل�ش̀`````وء التغذية يف البلدان املتقدمة 

مرا�̀`````س ال�شكرية  والتي ق̀`````د ت̀`````وDدي اإىل الأ

أي†شاk باأمرا�س  �شاب̀`````ة ا والهرموني̀`````ة, واإىل الإ

فراط يف  القلب والكلى وجهاز الدوران, فالإ

 èالغ̀`````ذاء, بتناول مقادير زائ̀`````دة من¬ قد ينت

عن¬ م�شكالت �شحية خط̀`````رية, متاماk كتل∂ 

امل�ش̀`````كالت الناŒة عن نق�̀`````س الفيتامينات 

كثار  واملواد املعدنية, فعلى �شبيل املثال اإن الإ
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من الدهون يف الطعام قد ي�شبب ارتفاعاk يف 

م�شتويات الكولي�شرتول والذي قد يوDدي اإىل 

اأمرا�س يف جهاز الدوران, كما اأن امل�شتويات 

 )D(و )A( ال�شامة العالية م̀`````ن فيتامينات

تت�شبب باأمرا�س خطرية.

:ájò¨àdG Aƒ°S ÜÉÑ°SCG

اإن ال�شبب الرئي�شي ل�شوء التغذية بالأ· 

ال�شناعية هو احلرمان القت�شادي, اأو عدم 

طعم̀`````ة ال†رشورية,  القدرة عل̀`````ى التزود بالأ

ف†ش̀`````الk عن عامل رئي�ش̀`````ي اآخر هو العادات 

ال�شيÄ̀`````ة يف تناول الطع̀`````ام, فغالباk ما يطور 

كبار ال�شن عاداته̀`````م الغذائية البالية ب�شبب 

اعت̀`````الل �شحته̀`````م وانخفا�̀`````س اأو حمدودية 

دخله̀`````م, كما يحدث انعدام التوازن الغذائي 

نتيéة البد´ الغذائية, وحبوب كبت ال�شهية, 

آب̀`````ة  زم̀`````ات العاطفي̀`````ة, ول �شيم̀`````ا الكا والأ

وفق̀`````دان ال�شهية الع�شابي, ‡̀`````ا قد يوDدي 

اإىل م�شكالت �شحية خطرية, وهنا∑ اأزمات 

غذائية متنوعة كنق�̀`````س الثيامني )فيتامني 

 iالكحوليني. اأما لد iوهذا �شائع ل̀`````د )B1

الأ· النامي̀`````ة, فال�شب̀`````ب الرئي�ش̀`````ي ل�شوء 

التغذي̀`````ة, هو عدم توافر الطع̀`````ام, اإذ ت�شهم 

عوامل املéاعة العاملية ال�شائدة, فاحتياطي 

را�ش̀`````ي الزراعية, قليل –اإن مل يكن  املاء والأ

قط̀`````ار, اإ�شافة اإىل  مع̀`````دوم- يف كثري من الأ

اأن بع†̀`````س تل∂ ال̀`````دول, كبنغالد�س وغريها 

آ�شيا, لي�س Ãقدورها  من اأ· جنوب �رشقي ا

خرi, بل اإن  قط̀`````ار الأ �̀`````رشاء الطعام من الأ

قط̀`````ار موارد كافي̀`````ة لتنمية  ل̀`````دi بع†س الأ

همال احلكومي للزراعة,  الغذاء, غري اأن الإ

والق̀`````رارات ال�شيا�شية الهزيلة, اأدi اإىل عدم 

الكتفاء الغذائ̀`````ي. كما اأن انعدام التوازنات 

الغذائية يوDدي اإىل اأمرا�س بعينها ينتè عنها 

�شوء التغذية, وهي تتعل̀`````ق يف قدرة اجل�شم 

أو النتفا´ بالغذاء, باعتبار  على المت�شا�س ا

اأن مع¶م مايف الطعام من مواد غذائية يتم 

معاء, وبالتا› فاأي  متثلها خالل ج̀`````دران الأ

�شه̀`````ال املزمن والذي قد  خل̀`````ل قد ي�شبب الإ

ي̀`````وDدي اإىل �شوء التغذية, وهن̀`````ا∑ الكي�شات 

الليفي̀`````ة, وه̀`````و مر�̀`````س ا�شتقالب̀`````ي وراKي, 

�شبب¬ عدم النتف̀`````ا´ بالغذاء, كما اأن مر�س 

الب̀`````ول ال�شكري يكب̀`````í ال�شتقالب الطبيعي 

للكاربوهيدرات يف اجل�شم.

êÓ©dG

يف �شبيل الوقاية والعالج لنق�س اجل�شم 

بامل̀`````واد الغذائية, يتم غالب̀`````اk تدعيم اأطعمة 

حمددة �شائدة بالفيتامينات واملواد املعدنية, 

فحالي̀`````اk يدع̀`````م مع¶م الدقي̀`````ق بالفيتامني 

عم وجبات احلبوب  q( و)النيا�شني(. وتدB2(

 íواملل ,)D( واحلليب بفيتامني ,)ب`)النيا�شني

يودي̀`````ن, ويف مثل تل∂ احل̀`````الت, حيثما  بالإ

زمات املر�شية, يتم توجي¬ اجلهود  –دث الأ
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عاقات  يف الوق̀`````ت املنا�ش̀`````ب لت�شحي̀`````í الإ

الطبيعية الكامنة. وعندما يكون الت�شبب يف 

�شوء التغذية هو العادات ال�شيÄة يف الغذاء, يتم 

العتماد على التثقيف الغذائي, مثل الرتكيز 

فطار كéزء  عل̀`````ى الدور احليوي لطع̀`````ام الإ

مه̀`````م يف العالج, ببي̀`````ان اÿطوط العري†شة 

عانات  للحاجات الغذائي̀`````ة من )تو�شيات الإ

الغذائية( العائدة ل`)هيÄة الطعام والتغذية( 

 kيف الولي̀`````ات املتحدة, وه̀`````ي تت†شمن غذاء

متوازناk وflت̀`````ارات من هرم الزمر الغذائية 

)الكاربوهيدرات  ذكره̀`````ا:  ال�شال̀`````ف  ال�شتة 

والربوتين̀`````ات والد�شم والفيتامينات واملعادن 

وامل̀`````اء(, وهي ت�شاعد عل̀`````ى تاأمني اإمدادات 

منت¶مة للمواد الغذائية ال†رشورية. وهنا∑ 

من¶م̀`````ات مثل من¶م̀`````ة ال�شح̀`````ة العاملية, 

 · طفال العائد لالأ و)اليون�شيف( �شندوق الأ

أخ̀`````رi, �ُشكلت  املتح̀`````دة ومن¶م̀`````ات دولية ا

ملكافحة املéاع̀`````ة العاملية, وتتوج¬ جهودها 

أKناء الط̀`````وارÇ, واإىل  اإىل متوي̀`````ن الطع̀`````ام ا

التعليم املé̀`````دي لال�شتعمالت الزراعية يف 

الدول النامية.

- عن مو�شوعة مكتبة الطالب والبيت- �شيكاغو.

- دائرة املعار± الربيطانية لعام 2009.

™LGôŸG

¥µ
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وnار تكون Ãثابة  pة منا�شبة للحsلق اأر�شية نف�شي nرب خnار مع الغnو pيتطلُب احل

وnار املن�شود  pافية لكي يحقق احل nة الكsة توفُر ال�رشوط املو�شوعيsم̀`````ة طبيعي uُمقد

اأهداف¬ كافة.

ن�شان  nاط �شخ�شيsة الإ n‰هم اأ nرب على فnالغ nار معnو pة احلsوتنطوي �شيكولوجي

خ�شيت̀`````¬ يف حيات¬ اليومية,  nاط �ش`````̀ n‰ا يف ذل∂ اأÃ ,√اور`````̀ nرب̀`````ي الذي نُحnالغ

وKقافت¬.

.…Qƒ°S åMÉH

.»°ûY êQƒL ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

¢ùØædG º∏Y QhO
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ار العرب م̀`````ع الغرب ل Áكن اأن  pو pح sاإن

ة من̀`````¬ اإلs اإذا ا�شتوفى  qاملرجو ¬éيحق̀`````ق نتائ

متها  qعنا�̀`````رش√ املو�شوعي̀`````ة كاف̀`````ة, ويف مقد

جواء  عنا�̀`````رش√ ال�شيكولوجيsة الت̀`````ي توفُر الأ

̀`````وnار وا�شتمرار√  pاحل pورية لبدء sاملثالية ال†رش

و–قيق اأهداف¬ املن�شودة.

اإنs املطل̀`````وبn منsا كعرب فهمn �شيكولوجيsة 

ن�شان الغnرب̀`````ي وعنا�رش Kقافت¬ وح�شا�شيsة  الإ

واج̀`````ز النsف�شيsة  nى احل`````̀ sاب̀`````¬ لك̀`````ي نتخط nد
آ ا

أ�شد احلواجز التي تقف  واملعنويsة, وهي من ا

وnار. pقبة يف طريق احل nع

ن�ش̀`````ان الغربي  ̀`````ة الإ sفه̀`````م �شيكولوجي sاإن

اوnرت¬ باللغة الت̀`````ي يnفهمها,  nكنن̀`````ا م̀`````ن حُمnمُت

أنفع.  وnار مع¬ اأجدi وا pيكوُن احل n∂ذل nوعند

 QG nƒ p◊Gh ¢ùØ sædG º∏Y

̀`````رب ي�شتلزم  nار الر�شيد مع الغnو`````̀ pاحل sاإن

̀`````ات عل̀`````م النsف�̀`````س العnام,  sشا�شي�
معرف̀`````ة باأ

̀`````ة, ون¶رية  sخ�شي sول�شيم̀`````ا علم نف�̀`````س ال�ش

خ�شيsة, وذل∂ لختال±  sاط ال�شn‰وافع واأ sالد

وnار  pار, فاحلnو pارك̀`````ة يف احل nات املُ�شsخ�شي sال�ش

وار  pة املنفتحة يختلف عن احل`````̀ sخ�شي sمع ال�ش

وnار  pق�شائية, واحل حادية الإ خ�شيsة الأُ sال�ش nمع

̀`````ة يختلف عن  sقراطيÁ uة الد`````̀ sخ�شي sمع ال�ش

وnار  pخ�شية ال�شتبدادية, واحل sار مع ال�شnو pاحل

̀`````ة الجتماعي̀`````ة يختلف عن  sخ�شي sم̀`````ع ال�ش

كذا  nهnخ�شية النطوانية... و sار مع ال�شnو pاحل

بيع̀`````ة النsف�شيsة  qحيح̀`````ة بالط sفاملعرف̀`````ة ال�ش

خ̀`````ر الغnربي  بيع̀`````ة النsف�شيsة لالآ qللذات والط

ادفاk وناجح̀`````اk, فقد ل تكون  nه kاراnتثمُر ح̀`````و

وnار نف�ش̀`````¬, بل قد تكون يف  pاملُ�شكل̀`````ة يف احل

أو  وnار ا pحد اأط̀`````را± احل بيع̀`````ة النsف�شيsة لأ qالط

.kكليهما معا

 ¬```JÉ n« nM  ‘  »```Hô n̈ dG  ¿É``` n°ùf E’G  •É``` nn‰CG

á s«eƒ«dG

ن�شان الغnربي يف  لبدs من التnعرt± على الإ

اورت¬  nة املعتادة لكي تت�شنى حُمsحيات̀`````¬ اليومي

على نحو اأف†شل.

ل�شطيني  nعالمي الف م الباحث الإ sوقد قد

}عقي̀`````ل ها�شمz �ش̀`````ورة �شيكولوجيsة واقعيqة 

عالم  ن�شان الغربي يف كتاب¬ }تخطيط الإ لالإ

ن�شان  م اأ‰nاط �شخ�شيsة الإ sحيُث ق�ش ,zالغربي

الغnربي على النحو التا›:
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:»YGƒdG ∞≤ãŸG -1

أني�س ومتوا�شع   عادي وا

̀`````د  qالن¶̀`````ام والتقي tويح̀`````ب

باملواعيد والوعود. ل يهتم 

النsقد  ويتقب̀`````ل  باملéامل̀`````ة 

بروì �شمحة.

:∞≤ãŸG ∞°üf -2

أي¬  ̀`````ادÇ مت�شلqب برا nه 

وعني̀`````د, ُمن�شت للخطابة, 

اإذا دخ̀`````ل اKن̀`````ان منهم يف 

 tتدÁار وnو pاحل يطوُل  وnار  pح

 kواإذا انتهى, قليال .kطوي̀`````ال

ما ينتهي بانت�شار اأحدهما 

خ̀`````ر, وكث̀`````رياk ما  عل̀`````ى الآ

–̀`````ُل النuهاية ب�شبب التعب 

ح�شا�س بنق�س  رهاق. كل ذل∂ نتيéة الإ والإ

املعرفة و�̀`````رشورة التغطية على هذا النق�س 

باجلدل الطويل.

ن�ش̀`````ان الغnربي-وف̀`````قn ه̀`````ذا النsمط-  الإ

انع̀`````زا› ومنطو على نف�ش̀`````¬ ومن�رش± اإىل 

�ش̀`````وDون حيات¬ املادية. على �ش̀`````وء هذا كان 

حالk يف معرفة ال�شوDون الدولية, يعرُ± عن  nش�

نف�ش¬ هذا العيب ويت�شرت علي¬ بكÌة الكالم. 

مر. ولكنs¬ م�شتعدq لال�شت�شالم اآخر الأ

رب  sمن التحلي بال�ش sهذا لبد pوء nى �شnل nع 

̀`````وnار√ ومناق�شت¬ وا�شتعم̀`````ال نف�س  pن̀`````اء حKأ ا

أ�شلوب¬ الهادÇ مع اإف�شاì الفر�شة ل¬ ليتكلم  ا

ة يف املناق�شة ت�رشف¬ عن  sد pعل̀`````ى هوا√. فاحل

.kار متاماnو pاحل
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 ب̀`````ريء وطيqب وقانع ب̀`````كل �شيء وياأخذ 

م̀`````ور من حول̀`````¬ على عالته̀`````ا. متم�ش∂  الأ

بتقالي̀`````د, يع�شق الريا�ش̀`````ة ويحبt ال†شح∂, 

أ�شلوب حيات̀`````¬ اأف†شل ‡ا توافر  واKق ب̀`````اأن ا

خ̀`````رi, لذل∂ ي�شهل التاأKري علي¬  لل�شعوب الأ

ولn �ُشحف¬  nق ق uد nيُ�ش kا√. فه̀`````و اإذا`````̀Œيف اأي ا

الكربi واأجهزة اإعالم¬. وه`و ل يرتدد يف دعم 

املنكوبني وما اأ�رش´ ما يتéاوب مع امل¶لومني 

بالترب´ بدم¬ ومال¬. فهو يرت∑ اإ�شدار احلكم 

مور حلكومت¬ و�شحف¬ ول يقرر  على هذ√ الأ

ية تدل¬  qمدو kاإذا �شم̀`````ع اأ�شواتا qاآخر اإل kاÄشي�

على خطاأ اختيار حكومات¬ و�شحف¬ الكبرية. 

لع على حقائق ما  sابي اإذا اطéاإن�ش̀`````ان اإي ¬qاإن

يéري يف العامل.

 »```Hô n̈ dG  ¿É``` n°ùf EÓd  á``` s«aÉ≤ãdG  •É``` n‰ C’G

 √QhÉ në of …òdG

وnارنا املتوا�شل مع  pأننا يف ح ‡ا ل�ش∂n في¬ ا

 kومثمرا kرب الذي نريد ل¬ اأن يكون ناجحاnالغ

مات النsف�شيsة والنفعاليqة  uب اأن نفهم ال�ش`````̀éي

ينية  uشائ�س الثقافية والد�ÿة واqوالجتماعي

ن�شان الغرب̀`````ي وفقn الأ‰اط  ̀`````ة لالإ qوال�شيا�شي

خ�شيsة ال�شابقة. sال�ش

:»YGƒdG ∞≤ãŸG IQ nhÉ n ofi -1

اور العnربي لهذا النsمط اأن  nعل̀`````ى املُح sاإن 

يكون على درجة عالية من الثقافة واملعرفة 

يف flتلف املé̀`````الت, ول�شيما يف املéالت 

ال�شيا�شيqة واحلزبيqة والتاريخيqة, اإذ علي¬ اأن 

ول الŒاهات ال�شيا�شية  د منذ اللقاء الأ qيحد

̀`````اور√, وينطلق يف  nُح pيني̀`````ة مل uة والد`````̀ qوالفكري

تفاعل¬ مع¬ من خالل ه̀`````ذ√ املعطيات التي 

مام. وnار ُقدماk اإىل الأ pتدفُع باحل

اور بع†س  nومن املفي̀`````د, اأن ي�شتخدم املُح

̀`````ة والفل�شفيqة لبع†س اأعالم  qاملقولت الفكري

ا�شة, ف†شالk عن  sالغرب من رجال الفكر وال�ش

عرية الغربية. uبع†س املقاطع ال�ش

باخت�ش̀`````ار �شديد يéب اأن يُ¶هر املحاور 

هم̀`````اk كام̀`````الk بالثقاف̀`````ة الغربي̀`````ة القدÁة  nف

واحلديثة.

:∞≤ãŸG ∞°üf IQhÉ n ofi -2

اور العربي لهذ√ الفÄة اأن  nُب على املُحéي 

نها نتاج ال�شحف  يدر∑ اأن Kقافتها �شحلة لأ
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حزاب  واملéالت والتلفزي̀`````ون ومن�شورات الأ

̀`````ة, وعلي̀`````¬ فيé̀`````ب اأن يحاوره̀`````ا  qال�شيا�شي

Áقراطية والعدالة واملناداة  uبقيم الد kحاuمت�شل

�شادة  والإ والتنموي,  بالنهو�س القت�ش̀`````ادي 

Ãنé̀`````زات احل†ش̀`````ارة الغربي̀`````ة ال�شناعية 

 íع̀`````ن التحدث عن امل�شال kوالتقنية, ف†شال

�شارة  والإ وامل�ش̀`````رتكات احل†شارية,  املتبادلة 

�شالمية يف  اإىل دور احل†ش̀`````ارة العربي̀`````ة الإ

النه†ش̀`````ة الغربية, وال�شت�شه̀`````اد باآراء علماء 

الغnرب الذين –دKوا عن هذا الدور الفاعل 

الذي قام ب¬ علم̀`````اء العرب يف تقدم وتطور 

ن�شانية. احل†شارة الإ

:…OÉ©dG ¿É°ùf E’G IQhÉfi -3

 n±رب̀`````ي اأن يعرnُب عل̀`````ى املحاور العéي 

ن�شان الغرب̀`````ي العادي الذي Áثل  طبيعة الإ

اجلماه̀`````ري الغفرية اÿالية م̀`````ن كل عوامل 

ن�شان الغربي العادي  الثقافة واملعرف̀`````ة, فالإ

حم̀`````روم م̀`````ن كل فر�س التثقي̀`````ف والتوعية 

ب�شبب الرتكيز املفرط على احلاجات املاديqة 

أنوا´ امللذات. والرغبات احل�شيqة و�شائر ا

وnار �شيك̀`````ون اأكÌ فاعلية معn هذا  pاحل sاإن

طفال,  النsمط من خالل تفعيل دور ال�شباب والأ

رق الريا�شيqة والفنيqة وامل�رشحيqة والغنائيqة  pوالف

̀`````ة, ومن̀`````í دور  qة والفولكلوري`````̀ qوال�شتعرا�شي

ف̀`````الم ال�شينمائيqة اجلادة واملدرو�شة  اأكرب لالأ

واإع̀`````داد الربامè التلفزيونية التي تخرج من 

 Ëار´ لتقد sقوقعة ال�شتديو اإىل ف†ش̀`````اء ال�ش

وnار ب�شكل  pاحل nقافةK ُس� uة تكرqجماهريي èبرام

معربq ومب�شط.

 nرب nهيونية العاملية - ع sلقد �شاهم̀`````ت ال�ش

عالمي̀`````ة والثقافية و�شيطرتها  من¶ومتها الإ

على مع¶̀`````م دور الن�̀`````رش الغnربيqة– بحرمان 

 ±tن�شان الغربي الع̀`````ادي من فر�س التعر الإ

ارة العربيsة يف القرون  nزات احل†ش`````̀éعلى من

̀`````رب الراهنة يف  nزات الع`````̀éالو�شط̀`````ى, ومن

ح̀`````راء يف اجلزي̀`````رة  sميادي̀`````ن –وي̀`````ل ال�ش

مارات وُعمان اإىل جنان خ†رشاء,  العربية والإ

ف†شالk عن اإ‚ازاته̀`````م الع¶يمة يف ‹الت 

دnاب والفنون والعل̀`````وم والطبq والريا�شة 
الآ

والعمران.

هيوني̀`````ة العاملية - sاهم̀`````ت ال�ش nلق̀`````د �ش

ن�شان  –قيق̀`````اk مل�شاحلها- بخمول فك̀`````ر الإ
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 èحة والربام qادي بالكت̀`````ب امل�شطnالغربي الع

ارغة, وهذا ي†شع العبء على  nة الف`````̀ qالرتويحي

عاتقنا كي نو�شل �شوتنا و�شورتنا احلقيقيqة 

اور√ بالتي هي اأح�شن  nن�شان ونُح اإىل ه̀`````ذا الإ

ال يف ذل∂: ُح�شن النيqة  sوليك̀`````ن �شالحنا الفع

و�شالمة املق�شد, والكلمة الهادفة, والكتاب 

ة,  uغني̀`````ة املُعرب ل̀`````م الهاد±, والأ pاملفيد, والف

والر�شوم اجلميلة.

»Hô n̈ dG ¿É n°ùf EÓd á s«°ùØ sædG •É n‰ C’G

 Üô©dG øe ¬JÉgÉŒG å«M øe

اوnرت¬ هو  nربي الذي نريد حُمnن�شان الغ الإ

مات النsف�شيqة, و الثقافات,  uاإن�شان متباين ال�ش

واللغ̀`````ات, والهتمامات, وموقف¬ من العnرب 

وح†شاراتهم وKقافاته̀`````م يتميqُز بالتنو´ وفق 

الأ‰اط الثالKة التالية:

:»FGó n©dG § nª sædG -1

̀`````ة مغلوطة عن  qطي‰ kورا`````̀  ))يحم̀`````ل �ُش

�ش¬ و�شائل  uقافتهم, تكرKالعرب و�شخ�شيتهم و

ورة  tعل من هذ√ ال�شŒ اإعالم غربية عدائية

اد´  nflُ لف nن�شان اإرهابي ب̀`````دوي ج كريه̀`````ة لإ

كاذب �شهواين((.

:∞WÉ©àŸG §ªædG -2

�شالمي̀`````ة   يك̀`````نt للثقاف̀`````ة العربي̀`````ة والإ

تقديراk لعتبارات متع̀`````ددة, منها اطالعهم 

�شالمية,  على ت�شامí احل†ش̀`````ارة العربية الإ

وتعاطفهم مع الق†شاي̀`````ا العربية العادلة يف 

فل�شط̀`````ني والعراق, ف†شالk ع̀`````ن كون مع¶م 

أو�شاط املثقفني والي�شاريني وذوي  هوDلء من ا

ن�شانية كاأحزاب اÿ†رش واأع†شاء  الن`زعات الإ

ن�ش̀`````ان يف املéتمعات  من¶م̀`````ات حق̀`````وق الإ

الغربية.

:ójÉ nëoŸG § nª sædG -3

د من العnرب ومن  sلدي¬ موقف حمد nلي�س 

ق†شاياهم.

ن�ش̀`````ان الغnربي  ń يف اأ‰اط الإ  اإنs التن̀`````و

̀`````اور العربي اأن يكون على  nيفر�̀`````سُ على املُح

̀`````ة والثقافيqة  qمات النف�شي uدراية كامل̀`````ة بال�ش

اور اجلميع على نف�س  nاط, واأن يُح‰ لهذ√ الأ

همية واحلما�س, لكي ل يخ�رش  ر من الأ nد nالق

 kالراأي العام املتعاط̀`````ف باإهمال¬ ل¬ اعتمادا
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على تعاطف¬, وين�رش± اإىل حماورة الأ‰اط 

 nط qقد فر n∂ة واملحاي̀`````دة, فيكون بذلsالعدائي

�شدق̀`````اء باإهمالهم ومل  باملحاف¶̀`````ة عل̀`````ى الأ

.kأي†شا عداء ا يك�شب الأ

عالم الغربي. ها�شم, عقيل: تخطيط الإ  -1

وروبي. عالم العربي الأ وروبي, من كتاب الإ هالل, د.علي: �شورة الأ  -2

عالم العرب: روDية �شاملة. أبو اإ�شبع, د.�شالí خليل: موDمتر الإ ا  -3

عالم الغربي. خ†شور, د.اأديب: �شورة العرب يف الإ  -4

™LGôŸG

¥µ
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zø``````Wh äGô`còe{  :»æÑdG ÚeCG êôîŸG

Öæ°T ƒHCG ∫OÉY : OGó``````````YEG
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أم̀`````ني البني الوحيد م̀`````ن بني جي�س  يعت̀`````رب املخرج ال�ش̀`````وري التلفزيوين ا

املخرجني يف التلفزيون ال�شوري الذي اŒ¬ اإىل اإعداد واإخراج �شل�شلة وKائقية 

بعنوان }مذكرات وطنz عر�س ويعر�س فيها تاريï �شورية واملنطقة املحيطة, 

منذ عهد ال�شلطنة العثمانية. مروراk باتفاقية }�شايك�س بيكوz والثورة ال�شورية 

آذار وانتهاء  الكربi ع̀`````ام K ,1927-1925م ال�شتقالل و النقالبات فثورة 8 ا

باحلرك̀`````ة الت�شحيحية ع̀`````ام 1970 فهذا الŒا√ الذي اعتم̀`````د في¬ املخرج 

❁❁

ò
…Qƒ°S ¢UÉbh ÖjOCG

:»æÑdG ÚeCG êôîŸG

zø````````````Wh äGô`````còe{ 

Öæ°T ƒHCG ∫OÉY :OGóYEGÖæ°T ƒHCG ∫OÉY :OGóYEG
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عل̀`````ى الوKائق التاريخية جديد كل اجلدة يف 

تلفزيونن̀`````ا, ولهذا –�شب ه̀`````ذ√ الفرادة ل¬. 

وقد التقيت¬ بعد عودت¬ من تون�س, حيث كان 

يعمل.

اإن¬ لي�رشين اأن اأحاور املخرج املتميز اأمني 

عر± ما الذي فعل¬ يف  البني هذا ال�شهر, لأ

�شل�شلت¬ الوKائقية التي م†شى عليها 20 �شنة, 

وهو يعمل فيها.

❁				❁				❁

É°ùfôa ‘ »°üªM

 ICÉ```°ûædGh ó```dƒŸG ø```Y IOÉ```©dÉc ¬```àdCÉ°S -

:ÜÉLCÉa ,á°SGQódGh

ول̀`````دت يف مدين̀`````ة حم�̀`````س, يف الثاين • ول̀`````دت يف مدين̀`````ة حم�̀`````س, يف الثاين • ول̀`````دت يف مدين̀`````ة حم�̀`````س, يف الثاين 

ع�رش من كانون الثاين, عام 1945. در�شت يف 

حم�س البتدائية والثانوية, وملا كانت عندي 

رغب̀`````ة جاحمة يف درا�شة ال�شينما, ذهبت اإىل 

فرن�شا, ودر�شت ال�شينما يف اجلامعة هنا∑.

?á«°ùfôØdG á¨∏dG ±ô©J âæc πg -

• قال متéاهالk �شوDا›:

نلت دبلوم درا�ش̀`````ات فرن�شية من جامعة 

بواتي¬ ع̀`````ام 1964 اأولK ,kم نلت �شهادة عليا 

خ̀`````راج ال�شينمائ̀`````ي والتلفزي̀`````وين من  يف الإ

جامع̀`````ة باري�س ع̀`````ام 1967. وهكذا وجدت 

نف�شي اأحقق اأحالمي.

õFGƒLh ..á«æØdG ‹ÉªYCG

 kGQƒ```a ≥```°ûeO ¤EG äó```Y π```g :¬```àdCÉ°S -

?∂°UÉ°üàNG ‘ â∏ªYh

• هذ√ اأعما› بعد اأن عدت:

45 فيلماk وKائقياk من flتلف القيا�شات.

 è`````̀100 �رشي̀`````ط  تلفزي̀`````وين م̀`````ن الربام

الوKائقية  والفنية.

وقد ح̀`````ازت اأفالم¬ عل̀`````ى ع�رش جوائز 

أربع جوائز  منها Kالث ذهبي̀`````ات وف†شيتان وا

خا�شة يف املهرجان̀`````ات ال�شينمائية العربية 

والدولية.

..IOó©àŸG ¬Ñ°UÉæe

 Éªa ∂eÓaCG ‘ kGQƒa â∏NO ób âeO Ée -

 πNóf ¿CG π```Ñb ,É¡JCGƒÑJ »àdG Ö```°UÉæŸG »g

 èeÉfÈdG zø```Wh äGô```còe{ ø```Y å```jóM ‘

?√Oó°üH øëf …òdG

• قال:

- كن̀`````ت ع†شو جلنة التحكيم الدولية يف 

أملانيا  فالم الوKائقية يف ا مهرجان ليبزي≠ لالأ

.1981
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- وكنت ع†شو جلنة التحكيم الدولية يف 

مهرجان دم�شق ال�شينمائي الثالث 1985.

- وعملت مدي̀`````راk لل�ش̀`````وDون ال�شينمائية 

يف التلفزي̀`````ون العربي ال�ش̀`````وري اعتباراk من 

.1988/1/1

دارة برام̀`````è ا–اد  - عمل̀`````ت مدي̀`````راk لإ

اإذاعات الدول العربية من 1994/7/1 وحتى 

2004/11/1 واأ�رشفت على املهرجان العربي 

ذاع̀`````ة والتلفزيون التاب̀`````ع جلامعة الدول  لالإ

العربية يف تون�س خالل ع�رش �شنوات.

فالم  - كن̀`````ت رئي�س جلن̀`````ة –كي̀`````م الأ

عالم  الت�شéيلي̀`````ة يف مهرجان القاه̀`````رة لالإ

العربي عام 2008.

zøWh äGôcòe{ á°üb

 …ò```dG ∂```›ÉfôH ø```Y ¿ B’G »```æKóM -

 hCG  ,ΩÉ```°ùbCG  á```KÓK ¤EG  º```°ù≤e ¬```fCG  â```æ∏YCG

 ∫É```W ó```≤a ,äÉ```Yƒª› çÓ```K ,iô```M C’ÉH

 ¥ô¨à°SG …òdG èeÉfÈdG Gòg »àaô©Ÿ »bƒ°T

 Ée ≥FÉKh ™```«ªŒh kÉLGôNEGh kGOGó```YEG ∂```æe

?áæ°S øjöûY øY ójõj

قال:

وKائق فيلمية وفوتوغرافية

بداأت م�ش̀`````رية توKيق �شوري̀`````ة من خالل 

ف̀`````الم الوKائقي̀`````ة يف التلفزي̀`````ون العربي  الأ

ال�شوري منذ منت�ش̀`````ف الثمانينات باإ�رشايف 

ال̀`````ذي توليت خالل¬ �شن̀`````وات طويلة Œميع 

 ïلتاري والفوتوغرافي̀`````ة  الفلمي̀`````ة  الوKائ̀`````ق 

أج̀`````ل التحرر  البل̀`````د ون†شال̀`````¬ الوطني من ا

وال�شتقالل.

¤h C’G áYƒªéŸG

وىل  يف ع̀`````ام 1987 اأ‚زت املéموعة الأ

من ال�شل�شلة الوKائقية }مذكرات وطنz وكانت 

موDلفة من 6 اأجزاء وقد عر�شت على �شا�شة 

التلفزي̀`````ون ال�شوري طيلة ع�رشين عاماk. و” 

جمع كم من الوKائق الفيلمية والفوتوغرافية 

ر�شيف يف اأوروبة  من عدد كبري من مراكز الأ

و�شورية.

وىل تاريï �شورية  تناول̀`````ت املéموع̀`````ة الأ

منذ منت�ش̀`````ف القرن التا�شع ع�̀`````رش ونهاية 

الف̀`````رتة العثمانية وXهور ح̀`````ركات النه†شة 

العربية والثورة العربية الكربi واملخططات 

الربيطاني̀`````ة الفرن�شي̀`````ة من خ̀`````الل اتفاقية 

�شايك�س- بيكو ووعد بلفور وفر�س النتداب 

الربيطاين الفرن�شي على املنطقة العربية مع 
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ال�شعبية  والنتفا�شات  الث̀`````ورات  ا�شتعرا�س 

أج̀`````ل التحرر  �ش̀`````د ق̀`````وi ال�شتعمار م̀`````ن ا

وال�شتقالل.

á«fÉãdG áYƒªéŸG

 ¿CÉ°ûH GPÉ```e .â°VôY á```YƒªéŸG √ò```g -

?iôN C’G äÉYƒªéŸG

• ” اإ‚از املéموعة الثانية من ال�شل�شلة 

أرب̀`````ع �شنوات  الوKائقي̀`````ة ع̀`````ام 2010 بع̀`````د ا

ع̀`````داد. واعتمدت ب�شكل  م̀`````ن التح†شري والإ

رئي�شي على الوKائ̀`````ق الفيلمية والتلفزيونية 

أي†شاk على تقنيات  والفوتوغرافية مع العتماد ا

الغرافي∂. وتتاألف ه̀`````ذ√ ال�شل�شلة من )12( 

حلقة Ãدة ن�شف �شاع̀`````ة للحلقة الواحدة. 

وىل. و”  وهي تعترب امت̀`````داداk للمéموعة الأ

الرب̀`````ط ب�شورة دقيقة ب̀`````ني املéموعتني من 

وىل.  خ̀`````الل تلخي�س موج̀`````ز للمéموعة الأ

وتكمن املقارب̀`````ة اجلديدة للمéموعة الثانية 

أنه̀`````ا تتناول تاريï �شوري̀`````ة خالل القرن  يف ا

 ïالع�رشي̀`````ن )منذ عام 1900( مع ربط¬ بتاري

بلدان امل�رشق العربي خا�شة بعد التق�شيمات 

وروبي على بلدان  التي فر�شها ال�شتعمار الأ

امل�رشق العرب̀`````ي من خالل اتفاقية �شايك�س- 

بيكو ووعد بلف̀`````ور وتق�شيم �شورية الطبيعية 

اإىل دوي̀`````الت Ã̀`````ا فيها ن�شوء لبن̀`````ان الكبري 

ردن وزر´ الكيان ال�شهيوين  واإمارة �̀`````رشق الأ

يف فل�شطني ون�شوء اململكة العراقية واحتالل 

اململكة امل�رشية.

?áYƒªéŸG √òg õcôJ ΩÓY :âdCÉ°S -

..ájôgƒL äGÒ¨àe

وىل من املéموعة  • تركز املéموع̀`````ة الأ

الثانية على التغيريات اجلوهرية التي جرت 

يف �شوري̀`````ة وبلدان امل�̀`````رشق العربي Ãا فيها 

ول من القرن الع�رشين  م�̀`````رش يف الن�شف الأ

وت�شتعر�̀`````س ن†ش̀`````ال ال�شع̀`````ب العربي �شد 
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النتداب وال�شتعم̀`````ار واملعاهدات املéحفة 

التي فر�شت على بلدان امل�رشق. كما ت�شتعر�س 

ح̀`````زاب الوطني̀`````ة العربية وتعر±  ن�ش̀`````وء الأ

وىل  أ منذ احللقة الأ بها وبدورها. كما تب̀`````دا

�شارة اإىل ت�شل�شل الوزارات يف �شورية منذ  الإ

عام 1918 حتى عام 1946 وفق املرجعيات 

والوKائق الر�شمية.

وتتاب̀`````ع بقي̀`````ة حلق̀`````ات ال�شل�شل̀`````ة اأهم 

حداث ال�شيا�شية يف �شورية ب�شكل رئي�شي  الأ

ويف بل̀`````دان امل�رشق العربي Ã̀`````ا فيها م�رش 

ب�شكل مكث̀`````ف كما تتن̀`````اول مراحل ال�رشا´ 

�رشائيلي واحلروب التي اندلعت يف  العربي الإ

املنطقة منذ عام 1948 حتى عام 1973.

و” تق�شيم احلق̀`````ب التاريخية حللقات 

املéموع̀`````ة الثانية م̀`````ن }مذكرات وطنz من 

خ̀`````الل منهéي̀`````ة اأكادÁية وق̀`````راءة وطنية 

حداث التاريخية املف�شلية يف املنطقة مع  لالأ

مراعاة املدة الزمنية لكل حلقة.

..á«ë«ë°üàdG ácô◊G øY

 ‘Gƒ```dG  ¢```Vô©dG  Gò```g  ó```©H  ¬```àdCÉ°S  -

 ‘ ójõŸG ∑É```æg πg :»```≤FÉKƒdG ¬```›ÉfÈd

?∂›ÉfôH

• هنا∑ املéموعة الثالثة, بعد اأن عر�شت 

املéموعة الثانية.

 ∂```àYƒª›  ø```Y  kÉ```Ä«°T  »```æ£YCG  -

?áãdÉãdG

• �ش̀`````و± تغط̀`````ي املéموع̀`````ة الثالثة من 

ال�شل�شل̀`````ة الوKائقية }مذكرات وطنz احلقبة 

التاريخية املمتدة م̀`````ن ت�رشين الثاين 1970 

اإىل ع̀`````ام 2000. ومن املتوق̀`````ع اأن يبل≠ عدد 

حلقات هذ√ املéموعة 6 اأجزاء. وقد ” منذ 

فرتة جمع ق�شم كبري من الوKائق العلمية لهذ√ 

املرحلة اإ�شافة اإىل توافر كم كبري من الوKائق 

التلفزيونية يف التلفزيون العربي ال�شوري.

»FGhQ ∞«°TQCG

• وقال منهياk حديث¬ عن مذكرات وطن:

ته̀`````د± املéموع̀`````ات الث̀`````الث لل�شل�شلة 

الوKائقي̀`````ة }مذكرات وطنz اإىل امل�شاهمة يف 

 ïر�شيف وطن̀`````ي ب�رشي عن تاري بناء نواة لأ

�شورية.

»æØdG êÉàf E’G

 ∫Ó```N  »```æØdG  ¬```LÉàfEG  ø```Y  ¬```àdCÉ`°Sh

?á∏aÉ◊G ¬JÒ°ùe

• فقال: عد باأ�شابع∂:
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:á«≤FÉKƒdG ΩÓa C’G RôHCG

- درو�س يف احل†شارة 1973

- القنيطرة.. حبيبتي 1974

ر�س( 1976 - اليوم الطويل )يوم الأ

- طريق اجلالء 1977

- فل�شطني اجلذور 1978

- الطريق اإىل ال�شالم 1980

- �شورية.. �شمفونية من ال�رشق 1983

وىل- 6  - مذكرات وط̀`````ن )املéموعة الأ

اأجزاء( 1987

- الفيل̀`````م الوKائق̀`````ي العام ع̀`````ن الدورة 

ألعاب املتو�شط 1988 العا�رشة لدورة ا

- مذكرات فل�شطينية )2 جزء( 1989

- مذكرات وطن )املéموعة الثانية- 12 

.2010 )kجزءا

- مذك̀`````رات عربية م̀`````ن القرن الع�رشين 

‚از(  2011. )15 �شاعة قيد الإ

- )�شل�شل̀`````ة وKائقي̀`````ة ع̀`````ن تاريï امل�رشق 

العربي(.

ردن-  - )م�̀`````رش- �شوري̀`````ة- لبن̀`````ان- الأ

العراق- فل�شطني(.

:á«fƒjõØ∏àdG á«≤FÉKƒdG áWöT C’G RôHCG

- روائع الفن العاملي 45 حلقة.

- الفن الت�شكيلي يف �شورية 36 حلقة.

- الفيل̀`````م الوKائقي الع̀`````ام عن مهرجان 

ال�شباب العربي اÿام�س )1981(.

�شالمية. - معار�س الفنون الإ

- ق�رش الع¶م.

- ال�شناعات التقليدية.. تاريï واأ�شالة.

- احلر± العربي.. ح†شارة وجمال.

❁				❁				❁

أ�شÄلة خا�ش̀`````ة Ãذكرات  أع̀`````ددت ا كنت ا

�شتاذ  وط̀`````ن, �شلف̀`````اk, لكنني وقد وج̀`````دت الأ

 èاأق�شام الربنام ‹ ìأم̀`````ني البني اأمامي ي�رش ا

الثالK̀`````ة, واحت̀`````واء كل ق�ش̀`````م عل̀`````ى اأجزاء 

 èتلفة, ولبع̀`````د امل�شافة بني اإعداد الربنامfl

أيام  و�شعوب̀`````ة جمع وKائق¬ الت̀`````ي متتد منذ ا

المرباطورية العثمانية, وحتى ما بعد احلركة 

أ�شÄلتي جانباk, وجل�شت  الت�شحيحية, تركت ا

اأ�شغ̀`````ي اإىل معد وflرج هذا الربنامè الذي 

�̀`````رش± جانباk من عمر√ يف اإع̀`````داد واإخراج 

ف̀`````الم الوKائقية, التي  هذا ال†رشب م̀`````ن الأ

أر�شيف وطني  هي, كما قال, نزو´ اإىل اإعداد ا
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براز  يعتمد على ال�شورة والفيلم والوKيقة, لإ

ن†شال ال�شعب العربي يف �شورية يف �شعي¬ اإىل 

ال�شتقالل, وت�شبث¬ بالوحدة واحلرية.

 kاإن املخرج اأمني البن̀`````ي قد �شل∂ طريقا

أر�شيف وطني, يحق لنا اأن  �شعب̀`````اk يف اإعداد ا

نفخر ب¬, ونغذي¬ با�شتمرار.

»æÑdG ÚeCG IÉ«M øe äÉ£≤d 

- ول̀`````د ع̀`````ام 1945 يف مدين̀`````ة حم�س 

أوا�شط �شورية. ا

- ب�شبب حب¬ لل�شينما در�س بعد درا�شت¬ 

الثانوية يف حم�س يف فرن�شا, اأولk يف جامعة 

بواتي¬, Kم يف جامعة باري�س.

فالم الوKائقية, قبل  - اأخرج عدداk من الأ

اأن ينفرد باإعداد واإخراج برنا‹¬ املوDلف من 

.zة اأق�شام: }مذكرات وطنKالK

أك̀`````Ì من جلن̀`````ة –كيم يف  - ع̀`````ني يف ا

املهرجانات ال�شينمائية يف �شورية وخارجها.

- يقيم حالياk يف دم�شق, ويعد املéموعة 

الثالثة من برنا‹¬ ذي الت�شمية املوفقة.

ول ال̀`````ذي انتب¬ اإىل  - يعترب املخ̀`````رج الأ

أر�شيف وطني. �رشورة اإن�شاء ا

¥µ
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 :√ÉªëH …ôKCG øaóe

أKريا خ̀`````الل عمليات حفر  آKار حماف¶ة حم̀`````اة مدفنا ا اكت�شف̀`````ت دائ̀`````رة ا

ÿط̀`````وط ال�رش± ال�شحي يف قرية الرب̀`````ا التابعة لبلدية زغرين يعود للفرتة 

البيزنطي̀`````ة وي†ش̀`````م 15 قرباk عÌ فيها على لقى فخاري̀`````ة ومعدنية وزجاجية 

ورقائق ذهبية. 

❁

ò
(ájQƒ°S) »Hô©dG çGÎdG ‘ åMÉHh ÖjOCG

‘É≤ãdG •É°ûædG øe äÉëØ°U

❁

Ú°ù◊G óªMCGÚ°ù◊G óªMCG
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وق̀`````ال عبد القادر ف̀`````رزات رئي�س دائرة 

آK̀`````ار املحاف¶ة: اإن املدفن الذي ”s اكت�شاف¬  ا

داخل املخطط التن¶يمي لقرية الربا الواقعة 

كم اإىل ال�شمال ال�رشقي من 30كم اإىل ال�شمال ال�رشقي من 30كم اإىل ال�شمال ال�رشقي من  على بعد نحو 

مدينة حماة يحوي مدخ̀`````الk بطول 110�شم 

وعر�س 60�شم يوDدي اإىل �شاحة املدفن التي 

–يط بها خم�شة معازب تتاألف كل منها من 

KالKة قبور بينها فا�شل بعر�س 25�شم وي�شل 

طول كل 

ق̀`````رب اإىل 175�شم وبعمق وعر�س 40�شم, 

م�ش̀`````رياk اإىل اأن ‹م̀`````و´ القب̀`````ور املكت�شف̀`````ة 

 Ìتكرر يف البع†̀`````س منها اأك kيبل̀`````≠ 15 ق̀`````ربا

أن̀`````¬ ”s اعتماد  م̀`````ن عملية دفن لفت̀`````اk اإىل ا

ول متثل يف  أ�شلوب̀`````ني يف تغطية القب̀`````ور الأ ا

تغطيتها باألواì م̀`````ن القرميد باأبعاد 50�شم 

�رشب 40�ش̀`````م ولها اأفريز خارجي وقد تبني 

ألواì كامل̀`````ة والباقي متك�رشة وهي  اأن �شتة ا

على نوع̀`````ني اأحمر غام̀`````ق واأ�شفر فا— يف 

�شلوب الثاين يف تغطية القبور  ح̀`````ني متثل الأ

م̀`````ن خالل و�شع حéارة بازلتية طبيعية غري 

مق�شو�شة عليها. 

Kرية  واأو�ش̀`````í فرزات اأن املكت�شف̀`````ات الأ

التي ”s العثور عليها يف املدفن عبارة عن 10 

أ�شاور معدنية  أربع ا جرار فخارية غري كاملة وا

و�شوار م̀`````ن الزجاج وخامتني م�شنوعني من 

املعدن وهما بو�شع �شيÅu وقطعتني من النقود 

م�شنوعت̀`````ني من معدن النحا�̀`````س وخرزتني 

أربع  كبريت̀`````ني م�شنوعت̀`````ني من احلé̀`````ارة وا

خرزات حéرية �شغرية وزجاجتني �شغريتني 

كاملتني كانتا ت�شتخدم̀`````ان يف حفß العطر 

أنها كانت  أرب̀`````ع رقائق ذهبية يعتقد ا وكذل∂ ا

ت�شتخدم يف تغطية عيون امليت خالل عملية 

أي†شاk يف املدفن  أن¬ ”s العثور ا الدف̀`````ن, مبيناk ا

املكت�شف على 8 اأ�رشجة فخارية واحد منها 

أبرز  مك�شور والباقي بحالة جيدة لفتاk اإىل اأن ا

ما ”s اكت�شاف¬ يف املدفن ‹موعة من النعال 

املتك�̀`````رشة واملهرتئة امل�شنوع̀`````ة من احلديد 

والتي تدل على اأن القبور تعود جلنود كانوا 

أKناء احلروب لوقاية  ي�شتخدمون هذ√ النعال ا

اأقدامهم من اأي اإ�شابات حمتملة. 

Kاري علي القطلبي امل�شوDول  بدور√ لفت الآ

عن التنقيب يف املدفن اإىل اأهمية املدفن من 

 qالناحيت̀`````ني التاريخية واحل†شارية حيث يُعد

من املدافن القليلة يف املنطقة التي مل تتعر�س 
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أو  يف الف̀`````رتات الزمنية ال�شابق̀`````ة للتخريب ا

النهب حيث ج̀`````رت العادة عل̀`````ى اأن مع¶م 

 kفتحها �شابقا s” املداف̀`````ن التي يتم اكت�شافها

وطالتها اأعمال التخريب والنهب م�شرياk اإىل 

Kرية  أن̀`````¬ �شتتم درا�شة جمي̀`````ع املكت�شفات الأ ا

 kالعثور عليها ب�شكل م�شتفي†س لحقا s” التي

به̀`````د± التعر± عل̀`````ى املزيد م̀`````ن اأ�رشارها 

)1(
Kرية. ومدلولتها احل†شارية والأ

 :»Hô©dG ÜO C’Gh ájó≤ædG ¢SQGóŸG

 ,ìأع̀`````رب الباحث املغربي حمم̀`````د مفتا ا

الفائ̀`````ز بéائ̀`````زة ال�شيï زايد للكت̀`````اب للعام 

احل̀`````ا›, عن قناعت̀`````¬ ب�شالحي̀`````ة املدار�س 

دب العربي,  النقدية الغربية للتطبيق على الأ

أ�ش�س البالغة واملنطق م�شرتكة  م�شرياk اإىل اأن ا

د على وجوب  qوروبيني, و�شد بني الع̀`````رب والأ

تاأ�شي�̀`````س النقد على افرتا�ش̀`````ات وتطبيقات 

وفكر وفل�شفة وتوج¬.

وراأi مفتاì اأن املدار�س النقدية الغربية 

دب العربي, وقال  ت�شل̀`````í للتطبيق عل̀`````ى الأ

أينما كانوا, ول Áكن اأن  }اأولk, الب�رش ب�̀`````رش ا

نقول اأن هذا نق̀`````د غربي وذا∑ نقد عربي, 

أ�ش�̀`````س البالغة واملنط̀`````ق م�شرتكة بيننا,  ن ا لأ

نحن ورKة م̀`````ا ي�شتخدم هنا∑, لنا احلق يف 

ن هذ√ الثقافة الت̀`````ي نتحدث عنها  ذل̀`````∂, لأ

�شوريني وامل�رشيني  تنتمي اإىل البابلي̀`````ني والآ

غريق والروم, اأي هذا املéال الذي ن�شمي¬  والإ

بي†س املتو�شط,  يف اختزال ‹ال البح̀`````ر الأ

أن¬ ل ف̀`````رق, تل∂ املفاهيم التي  وهذا يعني ا

جم̀`````دت عندنا وجدت ترب̀`````ة خ�شبة هنا∑ 

فطوqروه̀`````ا, فاإذن يé̀`````ب رف†̀`````س العرقية, 

Áان بالكليات الب�رشية, والثقافة ال�شائدة  والإ

ه̀`````ي Kقافة املéال الذي نعي�̀`````س في¬, Kقافة 

 kام�س, وخ�شو�شاÿقليم الثالث والرابع وا الإ

قليم الرابع يف اجلغرافية القدÁة, يعني  الإ

بالد ال�شام واجلزيرة العربية والقد�س مركز 

العامل القدË, وهذ√ هي يف احلقيقة الثقافة 

العامليةz ح�شب تعبري√.

وحول �شعوبة فه̀`````م الكتب النقدية قال 

مفتاì: }يéب التنبي¬ اإىل اأن القراءة املفهومية 

لي�ش̀`````ت ه̀`````ي الكتاب̀`````ة العادية, اإنه̀`````ا كتابة 

–تاج اإىل معرفة اللغ̀`````ة التي هي مفاهيم, 

ولي�شت لغ̀`````ة عادية, فكم̀`````ا اأن الريا�شيات 

لها مفاهيمه̀`````ا, والفيزياء له̀`````ا مفاهيمها, 

دب̀`````ي ل¬  والكيمي̀`````اء والط̀`````ب... النق̀`````د الأ
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مفاهيم̀`````¬, اإذن اإذا مل تفهم املفاهيم ل Áكن 

اأن تفه̀`````م اأي �شيء, ول Áكن فهم الكتب اإل 

بفهم املفاهيم املوXفةz وفق تاأكيد√.

دبي يف  ويف �شوDال حول روDيت̀`````¬ للنقد الأ

العامل العربي اأجاب مو�شحاk }اإن النقاد Ãعنى 

ن الناقد  �شابع, لأ الكلم̀`````ة قد يعدون على الأ

مل̀`````ام باملفاهيم  يé̀`````ب اأن يك̀`````ون ل¬ بع†س الإ

العلمية والل�شانية, والكتفاء Ãفاهيم الكتب 

 ,kة وباللغة الطبيعية العادية لي�س نقداÁالقد

النقد علم من العلوم م�شتقل بذات¬, فال�شاعر 

يقول ق�شيدت¬, والناقد يقول قول¬, بحيث ل 

تكون الق�شيدة اإل موD�رشاk, ويرت∑ ل∂ احلرية 

لبناء عامل خا�س, يéب اأن يكون موD�ش�شاk على 

افرتا�شات وتطبيقات وفكر وفل�شفة وتوج¬, 

فالناقد احلقيقي ل يهت̀`````م بالن�س ال�شعري 

جل اللغة,  أو اللغة لأ جل الن�س ال�شع̀`````ري, ا لأ

أي¬. واإ‰ا يحمل وجهة ن¶ر معينةz وفق را

وع̀`````ن روDيت¬ حلركة ال�شع̀`````ر العربي قال 

مفتاì ال̀`````ذي حاز على ع̀`````دة جوائز اأهمها 

)جائ̀`````زة املغرب الكربi للكت̀`````اب(, و)جائزة 

�شلط̀`````ان العوي�س(: اإن على ال�شاعر اأن يقول 

أنا كناقد اأن اأتوىل ذل∂ العمل,   ا
q
كلمت¬, وعلي

 èعال وق̀`````د التéاأت اأحيان̀`````اk اإىل املو�شيقى لأ

الن�شو�̀`````س التي يرف†شها النق̀`````اد, ول فرق 

عن̀`````دي بني ق�شي̀`````دة نÌ وق�شي̀`````دة موزونة 

�شا�س فيها هو املو�شيقى,  وق�شيدة تفعيلة, الأ

وه̀`````ذا لي�̀`````س ‹̀`````رد افرتا�س واإ‰̀`````ا تثبت¬ 

الدرا�شات الت�رشيحية الدماغية القائمة على 

ع�ش̀`````اب, هنا∑ معطى ميتافيزيقي,  علم الأ

طروحات اإن العامل هو  حيث تقول بع†̀`````س الأ

عداد والنغم, طرì اآخر يéعل  قائ̀`````م على الأ

الت�شال بني العامل العلوي والعامل ال�شفلي يتم 

باملو�شيقىz على حد و�شف¬.

وقد ا�شتلم مفتاì جائ̀`````زة ال�شيï زايد- 

داب ع̀`````ن كتاب̀`````¬ النق̀`````دي املو�شوم  ف̀`````ر´ الآ

بعنوان مفاهيم مو�شعة لن¶رية �شعرية: اللغة 

–املو�شيقى- احلركة, والذي اعتربت¬ الهيÄة 

ال�شت�شاري̀`````ة للهيÄة }درا�شة مو�شوعية Œمع 

 èنهÃ ,بني الو�شف والتحلي̀`````ل وال�شتنباط

علم̀`````ي دقيق ا�شتن̀`````د اإىل مقوم̀`````ات العلوم 

ال�شحيح̀`````ة والعلوم الل�شاني̀`````ة وعلم النف�س 

وعلم املو�شيقى, وي�شوÆ نواة مركزية لن¶رية 

م�شتقلة يف ال�شع̀`````ر ترتبط بتف�شري ال¶واهر 

)2(
يف الكونz, على حد و�شفها.
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ن¶م بي̀`````ت ال�شع̀`````ر يف املغ̀`````رب Ãدينة 

وىل م̀`````ن مهرجان ال�شعر  زاكورة ال̀`````دورة الأ

فريقي. و�ش̀`````ار∑ فيها �شعراء من  العربي الأ

الوطن العربي, ومن اأفريقيا ال�شوداء للتفكري 

يف م�شتقبل ال�شعر يف هاتني املنطقتني, وقد 

ح†رشها �شعراء من املغ̀`````رب وتون�س وم�رش 

و�شورية ولبنان واأي†شا من ال�شنغال والكامريون 

وبوركينا فا�شو والكونغو الدÁقراطية. 

وقد متحور مو�شو´ الدورة من املهرجان 

حول }الزنوج̀`````ة يف ال�شع̀`````ر العربيz. وكان 

الهد± من هذا اللقاء التقريب واحلوار بني 

فارقة وزمالئهم العرب من اأجل  ال�شعراء الأ

دعم الوحدة وتقوي̀`````ة العالقات التي Œمع 

بينهم دفاعا عن ال�شعر وت�شéيعا حل†شور√, 

وقد انعقد لقاء زاكورة يف �شياق قاري وعربي 

ي�شم¬ التوتر. ل̀`````ذا راأi ال�شعراء احلا�رشون 

�رشورة التن�شي�س يف اأهدافهم على الوحدة 

فريقية, ويف نهاية فعاليات هذ√  العربي̀`````ة الأ

فريقي  الدورة من مهرجان ال�شعر العربي الأ

ر ال�شعراء املéتمعون يف زاكورة مايلي:  qقر

- الدفا´ عن ا�شتم̀`````رار مهرجان ال�شعر 

فريقي وتن¶يم¬ كل �شنتني.  العربي الأ

 íدعم احل̀`````وار املتوا�شل ال̀`````ذي ي�شم -

بتنق̀`````ل ال�شع̀`````راء واأعماله̀`````م, وت�شéيع ن�رش 

نطولوجي̀`````ات باللغتني العربية  الدواوين والأ

والفرن�شية. 

- اقرتاì اإدخ̀`````ال الن�شو�̀`````س التمثيلية 

فريق̀`````ي يف املق̀`````ررات  لل�شع̀`````ر العرب̀`````ي والأ

الدرا�شية. 

- ت�شكيل جلنة علمية يوكل اإليها الختيار 

عمال التي Áكنها  املو�شوعي للن�شو�س والأ

اأن تدم̀`````è يف املق̀`````ررات الدرا�شي̀`````ة للبلدان 

املعنيqة. 

̀`````ا امل�شارك̀`````ون يف مهرج̀`````ان زاكورة  qوحي

الدور التاريخ̀`````ي الذي ما فتÅ يلعب¬ املغرب 

باعتب̀`````ار√ اأر�ش̀`````ا للحوار وتوحي̀`````د ال�شعوب 

̀`````وا الدور الذي قامت  qواحل†شارات, كما حي

وتقوم ب¬ مدينة زاكورة يف ال�شحراء املغربية 

ك�شلة و�شل بني اأفريقيا ال�شمالية واأفريقيا 

ال�ش̀`````وداء, ونوهوا بالدور الذي قامت وتقوم 

ب¬ زاكورة يف ال�شحراء املغربية ك�شلة و�شل 

بني �شمال اأفريقيا وجنوب ال�شحراء.

 امل�شارك̀`````ون يف هذ√ ال̀`````دورة عن 
q

وع̀`````رب

امتنانهم العميق لزمالئهم املغاربة لدعوتهم 
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ول من نوع¬  للم�شارك̀`````ة يف هذا املهرجان الأ

أك̀`````دوا لهم اإخال�شهم املطلق لل�شعر  قاريqا. وا

 من اأجل بناء قارة اأفريقية 
q
وت†شامنهم الفعلي

 qي�ش̀`````ود فيها ال�شع̀`````ر كو�شيل̀`````ة رئي�شة للحب

)3(
وال�شالم.

 :IóëàŸG · C’Gh Ú£HÉÑdG ÚH ¿hÉ©J

وقع عبد العزي̀`````ز �شعود البابطني رئي�س 

بدا´  ‹ل�س اأمناء موD�ش�شة جائزة البابطني لالإ

 · على لالأ ال�شعري وجورج �شامبايو املمثل الأ

املتح̀`````دة لتحالف احل̀`````وارات اتفاقية تعاون 

تن�̀`````س على بناء ج�ش̀`````ور التوا�شل والتفاعل 

بني الثقافات واملéتمعات عن طريق احلوار, 

فراد والثقافات على  واإدارة العالقات بني الأ

أ�شمل.  نحو اأعمق وا

واأكدت التفاقية عل̀`````ى اأن مكتب الأ· 

املتح̀`````دة لتحال̀`````ف احل†ش̀`````ارات يهد± اإىل 

ت�شهي̀`````ل الت�ش̀`````ال واحلوار ب̀`````ني موD�ش�شات 

املéتم̀`````ع املدين من اأج̀`````ل –�شني عالقات 

التعاون ب̀`````ني الأ· وال�شعوب عرب الثقافات 

ديان, واتفق الطرف̀`````ان على اأن يبل≠ كل  والأ

خ̀`````ر, بن�شاطات¬ من اأجل  طر±, الطر± الآ

هدا± واحلف̀`````ا® على التوا�شل  –قي̀`````ق الأ

لتحدي̀`````د الهتمامات امل�شرتك̀`````ة وتطبيقها, 

كما يتاì للطرفني التعاون مع �رشكاء اآخرين 

قليمية  Ã̀`````ا يف ذل∂ املن¶مات الدولي̀`````ة والإ

والهيÄات العام̀`````ة وموD�ش�شات املéتمع املدين 

أج̀`````ل اإقامة برام̀`````è وم�شاريع ت�شب يف  من ا

م�شلحة ح̀`````وار احل†شارات, ون�شت املذكرة 

على اأن هذا التعاون يهد± اإىل اإ�شافة قيمة 

جديدة وبذل اأق�شى جهد ‡كن ل�شتخدام 

‚اì امل�شع̀`````ى يف حوار  امل̀`````وارد املتاح̀`````ة لإ

احل†شارات. 

واتف̀`````ق الطرفان على ن�̀`````رش الن�شاطات 

ولويات امل�شار اإليها  ه̀`````دا± والأ املتعلقة بالأ

Ãذكرة التفاهم بني الطرفني على م�شتويات 

flتلف̀`````ة, Ãا يف ذل̀`````∂ املدار�س واجلامعات 

 iات عل̀`````ى امل�شت̀`````و`````̀Äواللق̀`````اءات م̀`````ع الهي

قليم̀`````ي, كم̀`````ا اتفقا  املحل̀`````ي والريف̀`````ي والإ

أ�شا�شية لتعزيز  عل̀`````ى خدمة وتهيÄة برام̀`````è ا

· املتحدة لتحالف  ولويات ل̀`````الأ القي̀`````م والأ

 ,èليÿاحل†ش̀`````ارات يف الكويت ومنطق̀`````ة ا

وتن¶ي̀`````م حما�رشات من خالل خرباء وعلماء 

دي̀`````ن من اأجل تعزي̀`````ز الت�شامí والوقو± يف 

�شبو´ العاملي للوئام  وج¬ التط̀`````ر± �شمن الأ

ديان.  بني الأ

واأكد الطرفان عل̀`````ى �رشورة دعم اإقامة 

أج̀`````ل احلوار بني  دورات للغ̀`````ة العربية من ا

احل†شارات لفهم اأف†شل للثقافة واحل†شارة 
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�شالمية كéزء من ا�شرتاتيéية مكتب الأ·  الإ

املتحدة لتحالف احل†شارات يف املتو�شط, يف 

ل�شبونة, ودعم تن¶يم مناXرة عاملية بعنوان 

�شالمz يف ع̀`````ام 2013 من قبل  أ�ش̀`````وات الإ }ا

مكتب الأ· املتح̀`````دة لتحالف احل†شارات, 

ون�ش̀`````ت مذكرة التفاهم عل̀`````ى دعم ترجمة 

· املتح̀`````دة لتحالف  وراق التابع̀`````ة ل̀`````الأ الأ

عمال الت̀`````ي تتعلق بحوار  أو الأ احل†ش̀`````ارات ا

احل†ش̀`````ارات بالتعاون مع مرك̀`````ز البابطني 

)4(
للرتجمة.

 á`````̀«`````̀fƒ`````̀aƒ`````̀µ`````̀fGô`````̀Ø`````̀dG ¢`````̀ù`````̀aÉ`````̀æ`````̀J

 :á«fƒ°ùcÉ°Sƒ∏¨f’Gh

أبو Xب̀`````ي الدو› للكتاب  ̀`````ط معر�س ا qشل�

ال†شوء عل̀`````ى �شناع̀`````ة الكت̀`````اب الفرن�شي, 

واحتف̀`````ل بفرن�شا بو�شفه̀`````ا }مو�شع الرتكيز 

الثقايفz يف دورة هذا العام, حيث ا�شتقطب 

من¶مو املعر�̀`````س اأكÌ من �شت̀`````ني �شخ�شية 

فرن�شية بني ال�شخ�شيات ال�شيا�شية والربملانية 

والثقافي̀`````ة ف†شالk ع̀`````ن نا�رشي̀`````ن ومفكرين 

وflت�ش̀`````ني ب�شناع̀`````ة الكت̀`````اب, ا�شتعر�شوا 

أيام املعر�س من خالل النقا�س الفكري  خالل ا

والن�شاطات التعليمية والفعاليات العامة, ما 

متثل¬ الثقافة الفرن�شي̀`````ة اليوم عرب �شناعة 

الن�رش, حي̀`````ث �شاركت فرن�شا بéناì م�شرت∑ 

̀`````ل النا�رشي̀`````ن الفرن�شي̀`````ني, وعر�شت ما  qثÁ

يق̀`````ارب األف و�شتمÄة كتاب باللغة الفرن�شية, 

فيم̀`````ا �شارك̀`````ت جامعة باري�̀`````س- ال�شوربون 

 kمانني عنواناKة وÄبي وحدها بنح̀`````و مX أبو ا

بالفرن�شية.

وح̀`````ول امل�شاركة الفرن�شي̀`````ة الوا�شعة يف 

ن�شاطات وفعاليات املهرج̀`````ان اأكدت اإيرينا 

�شادر امل�رشفة على اجلناì الفرن�شي ومديرة 

املكتب̀`````ة الفرن�شي̀`````ة يف دب̀`````ي: اأن امل�شارك̀`````ة 

الفرن�شي̀`````ة }لي�شت Œربة طارئ̀`````ةz, م�شرية 

اإىل اأن فرن�ش̀`````ا ت�شار∑ لل�شنة اÿام�شة على 

 èليÿالتوا› يف املعر�س, ونوهت باأن دول ا

العرب̀`````ي }ت�شهد تط̀`````وراk وتقدماk ملحوXاk يف 

‹ال الرتجمة والن�̀`````رشz, وت†شيف }عالقتنا 

ب�رشكائن̀`````ا يف املنطق̀`````ة يف تط̀`````ور م�شتمر, 

ونح̀`````اول يف املعر�̀`````س البحث ع̀`````ن �رشكاء 

 ìاأن اجلنا í`````̀وتو�ش ,zحمتمل̀`````ني اإ�شافي̀`````ني

أه̀`````م الكت̀`````ب الفرن�شية  الفرن�ش̀`````ي }ي†ش̀`````م ا

دبي̀`````ة منها والتي نالت  احلديث̀`````ة وخا�شة الأ

جوائز فرن�شي̀`````ة وعاملية هام̀`````ةz, على حد 

و�شفها.
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ومل تقت�رش امل�شارك̀`````ة الفرن�شية باأجنحة 

العر�̀`````س والبي̀`````ع يف املعر�̀`````س, ب̀`````ل �شملت 

امل�شارك̀`````ة يف الفعالي̀`````ات املختلف̀`````ة املقامة 

على هام�س املعر�̀`````س, حيث ناق�س املوDلفان 

اإÁانويل املحا�رشة )ل̀`````دi معهد الدرا�شات 

ال�شيا�شية يف باري�س( وبينوا )م�شاعد رئي�س 

اللوفر لل�ش̀`````وDون الدولية( م̀`````ن �شان �شما�س 

روايتهما )�شرتوم..  انفعالت متحف(.

ويف اإط̀`````ار هذ√ امل�شاركة –دث الباحث 

بيري اأريزو›- كليمنتل )املدير العام ال�شابق 

لق�رش فر�شاي( والنا�رش فران�شوا دو وار�شكيل 

)رئي�س دار �شيتادي̀`````ل ومازينود( حول كتاب 

ول )ق�رش فر�شاي- ق�رش وكتاب), وناق�س  الأ

فيليب جودي̀`````دو )رئي�س –رير ‹لة معرفة 

و�ش̀`````ع انت�شارا يف  الفنون, املéل̀`````ة الفنية الأ

أب̀`````و Xبي:  فرن�ش̀`````ا( يف مو�ش̀`````و´ )اللوف̀`````ر ا

روDية للم�شتقب̀`````ل(, وكذل∂ نقا�س حول رواية 

)اختيار الرواية( للكات̀`````ب فن�شنت ديلوكروا 

ال̀`````ذي فاز ع̀`````ام 2008 باجلائزة الكربi يف 

كادÁية الفرن�شية, كما التقى  دب م̀`````ن الأ الأ

اجلمه̀`````ور م̀`````ع الروائي وكات̀`````ب امل�رشحيات 

الفرن�شي باتري∂ �شاموازو احلائز على عدد 

م̀`````ن اجلوائز العاملية. ومع الر�شامة والفنانة 

والنا�̀`````رشة الفرن�شية وا�شع̀`````ة ال�شهرة نيكول 

أنتé̀`````ت يف Kمانينيات القرن  لمربت, التي ا

املا�شي �شل�شل̀`````ة الر�شوم الطويل̀`````ة )التوائم 

)5(
الثالKة( ملéلة مدام فيغارو.

 äÉµ∏àªŸÉH  QÉ``Œ’G  ô£Nh  ƒµ°ùfƒ«dG

 :á«aÉ≤ãdG

اأربعني عاما  �شمن الحتفالت Ã̀`````رور 

على اعتم̀`````اد اليون�شكو اتفاقي̀`````ة }التدابري 

الواجب̀`````ة حل¶ر ومن̀`````ع ا�شت̀`````رياد وت�شدير 

ونق̀`````ل ملكي̀`````ة املمتل̀`````كات الثقافي̀`````ة بطرق 

غ̀`````ري م�رشوع̀`````ةz, اأقامت املن¶م̀`````ة Ãقرها 

يف العا�شمة الفرن�شي̀`````ة باري�س ندوة تهد± 

�̀`````رشار الناجم̀`````ة ع̀`````ن عمليات  لتحلي̀`````ل الأ

الŒار غري امل�رشو´ املنت�رشة يف �شتى اأنحاء 

الع̀`````امل بهد± تقييم التداب̀`````ري املتخذة حاليا 

لال�شتéاب̀`````ة له̀`````ذ√ امل�شكلة, واق̀`````رتاì حلول 

للم†شي قدما يف –�شني هذ√ التدابري على 

امل�شتويني الدو› والوطني.

و�ش̀`````ار∑ يف الندوة اأع†ش̀`````اء من هيÄات 

معني̀`````ة Ãكافحة الŒار غري امل�رشو´ ومنها 

نرتبول, واملعهد ال̀`````دو› لتوحيد القانون  الإ
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اÿا�س, واملن¶مة العاملية للéمار∑, واملéل�س 

ال̀`````دو› للمتاح̀`````ف, ف†ش̀`````ال ع̀`````ن ‡ثلني 

ملوD�ش�ش̀`````ات flت�شة بامل̀`````زادات العلنية مثل 

}�شاوKبيz, وع̀`````دد من املتاحف منها متحف 

 zيف باري�س, و}املتحف الوطني zكي برانلي{

يف ما›.

أ�شارت بوكوفا املديرة العامة لليون�شكو  وا

أو النهب  أو التدمري ا اإىل اأن }عمليات ال�رشقة ا

أو التهريب التي تط̀`````ال املمتلكات الثقافية  ا

مت�س الهوية الثقافية لل�شعوبz, واإن حماية 

الرتاث الثقايف ومكافحة امل�شاكل املرتبطة ب¬ 

م�شاألتان متثالن اهتماما م�شرتكا وت�شتوجبان 

ردا اأخالقي̀`````ا جماعيا, م�ش̀`````ددة على اأهمية 

ن�شط̀`````ة الرامية اإىل مكافحة  ال�شطال´ بالأ

الŒار غري امل�رشو´ على جميع امل�شتويات.

يذكر اأن اتفاقية }التدابري الواجبة حل¶ر 

ومنع ا�شترياد وت�شدير ونقل ملكية املمتلكات 

الثقافية بطرق غري م�رشوعةz, وقعت عليها 

مÄ̀`````ة وع�رشون دولة, وتعد اأول اعرتا± دو› 

أو  باأن هذ√ املمتلكات الثقافية لي�شت ب†شائع ا

�شلعا Áكن تداولها.

آخ̀`````ر فقد عقدت اليون�شكو  على �شعيد ا

اجتماع̀`````اk طارئاk تركز عل̀`````ى بحث املخاطر 

آK̀`````ار تون�س وم�رش وليبيا  الت̀`````ي تتعر�س لها ا

حداث الت̀`````ي مرت بها هذ√ الدول,  عقب الأ

ووجه̀`````ت ن̀`````داء عاج̀`````الk ب†̀`````رشورة اتخ̀`````اذ 

آKارها  جراءات والتدابري الالزمة حلماية ا الإ

أو التخريب. من عمليات ال�شطو ا

واأو�شحت اإيرين̀`````ا بوكوفا املديرة العامة 

ل`}اليون�شكوz اأن مهمة تل∂ البعثات الت�شال 

باملوXفني الذين ”s تعيينهم موDخراk, وتقييم 

حاجتهم اإىل امل�شاعدة يف ‹ال منع الŒار 

غري امل�رشو´ على وج̀`````¬ اÿ�شو�س, وو�شع 

جل  خطط عم̀`````ل �شاملة متو�شطة وطويلة الأ

حلماية الرتاث الثقايف, واأعربت عن م�شاعر 

الفخر التي انتابته̀`````ا عندما هب املواطنون 

يف كل م̀`````ن تون�̀`````س وم�رش وليبي̀`````ا حلماية 

الرتاث يف Xل ال¶̀`````رو± والتغريات العنيفة 

الت̀`````ي اجتاحت هذ√ البل̀`````دان, و�شددت على 

�رشار وال�رشقة  اأن م̀`````ا حدث من التدمري والإ

Kرية واملكتبات, يثري  يف املتاح̀`````ف واملواقع الأ

القلق من ت�ش̀`````ور اأن هذ√ الفرتة من الغليان 

الجتماعي �شترت∑ ال̀`````رتاث الثقايف عر�شة 

لعبث عدÁي ال†شمري.
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وق̀`````د حث̀`````ت من¶م̀`````ة الرتبي̀`````ة والعلوم 

· املتحدة  والثقاف̀`````ة )اليون�شكو( التابعة لالأ

طرا±  واملعنية بالرتاث الثقايف العاملي كل الأ

Kرية  يف ليبيا على احلفا® عل̀`````ى الكنوز الأ

للبالد Ã̀`````ا يف ذل̀`````∂ امل�شتعم̀`````رة اليونانية 

ال�شابق̀`````ة )�شريي̀`````ن( واملعروف̀`````ة حاليا با�شم 

مدينة قورينا ومعبد ابوللو املوجود بها. 

ونا�ش̀`````دت بوكوف̀`````ا الليبي̀`````ني والق̀`````وات 

الدولي̀`````ة امل�شرتكة التي ت�ش̀`````ن غارات جوية 

عل̀`````ى القذايف احرتام اتفاقية لهاي املوقعة 

عام 1954 ب�شاأن حماية املواقع الثقافية يف 

اأوقات احلروب. 

وق̀`````ال فران�شي�شك̀`````و بانداري̀`````ن م�شاعد 

املديرة العامة لليون�شكو ل�شوDون الثقافة: اإن¬ 

رغم عدم ورود تقارير بعد بوقو´ اأ�رشار اإل 

اأن هنا∑ قلقاk خا�شاk ب�شاأن KالKة مواقع على 

ق̀`````ل ب�شبب قربها م̀`````ن طرابل�س ومناطق  الأ

.iية اأخرéا�شرتاتي

ومن بني خم�ش̀`````ة مواقع ليبي̀`````ة ت†شعها 

اليون�شكو على قائمة ال̀`````رتاث العاملي �شلط 

Kري  ال†شوء عل̀`````ى موقع لبدة الروم̀`````اين الأ

واملوق̀`````ع التéاري الفينيقي يف �شرباتة الذي 

يبعد 130 كيلوم̀`````رتا غربي العا�شمة الليبية 

طرابل�س. 

خ̀`````رi مدينة قورينا  ومن بني املواقع الأ

القدÁ̀`````ة التي قدمه̀`````ا يف املا�ش̀`````ي القائد 

الروم̀`````اين م̀`````ار∑ انطونيو هدي̀`````ة اإىل ملكة 

م�̀`````رش كليوباترا والت̀`````ي تقع قبال̀`````ة البحر 

املتو�شط اإىل ال�رشق من مدينة بنغازي معقل 

املعار�ش̀`````ني الذي̀`````ن يتحدون حك̀`````م الزعيم 

الليبي معم̀`````ر القذايف امل�شتمر منذ اأكÌ من 

أربعة عقود. ا

وخالل الجتم̀`````ا´ بحث امل�شاركون حالة 

ال̀`````رتاث الثق̀`````ايف يف كل من م�̀`````رش وتون�س 

وليبي̀`````ا, م�شريي̀`````ن لقلة املعلوم̀`````ات املوKوقة 

عن حالة مواقع الرتاث الثقايف وموD�ش�شات¬, 

وفقدان عالقات العمل التي كانت قائمة مع 

�شا�شية على  �شخا�س الأ اأهم املوD�ش�ش̀`````ات والأ

امل�شتوi املحلي, والتهديد الذي Áثل¬ اإهمال 

حماية الرتاث نتيé̀`````ة للطوارÇ الجتماعية 

)6(
والقت�شادية ولتغري ال¶رو± امل�شتمر.

 :É¡îjQÉJ ö†ëà°ùJ äGQÉe E’G

أك̀`````د حمم̀`````د خل̀`````ف املزروع̀`````ي مدي̀`````ر  ا

عام هيÄ̀`````ة )اأبوXبي( للثقاف̀`````ة والرتاث باأن 
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آKار الزمن  Kاريني هم النخبة التي تلتقط ا الآ

لت�شنفها وتربطها وتقدمها للنا�س من خالل 

دل̀`````ة املادية وغري املادي̀`````ة التي يتمكن من  الأ

خاللها املوDرخون اأن ين�شéوا حكاية الزمن, 

وي̀`````رووا لنا كيف و�شلنا اإىل يومنا هذا, ومن 

هنا تنبع اأهمي̀`````ة املهمة اجل�شيمة التي يقوم 

Kاريون لتحمل م�شوDولية ترتبط بالدقة  بها الآ

أيام  والعم̀`````ل املثابر وال�شعب م̀`````ن �شاعات وا

بل و�شنوات التنقي̀`````ب لينف†شوا غبار الزمن 

ويرووا لنا ق�شتنا.

 Ëالقد ï`````̀أ�ش̀`````ا±: اإن �شواه̀`````د التاري وا

م̀`````ارات كثرية ووفرية  واحلدي̀`````ث يف دولة الإ

أKرية متتد م̀`````ن الع�شور  تتمث̀`````ل يف مواق̀`````ع ا

�شالمية املتاأخرة.  احلéري̀`````ة وحتى الفرتة الإ

وبحوKك̀`````م وم�شاركتكم يف هذا املوDمتر الهام 

�شت�ش̀`````ب يف تعزي̀`````ز العمل الثق̀`````ايف الدو› 

ن�شانية. امل�شرت∑ �شوناk للح†شارة الإ

أك̀`````د حمم̀`````د عام̀`````ر  ويف ذات ال�شي̀`````اق ا

الني̀`````ادي مدي̀`````ر اإدارة البيÄ̀`````ة التاريخية يف 

أبوXب̀`````ي( للثقافة وال̀`````رتاث اأهمية  هيÄ̀`````ة )ا

ه̀`````ذا املوDمتر التي تنبع من كون¬ يناق�س اآخر 

Kار يف املناطق ذات  امل�شتé̀`````دات يف ‹ال الآ

الطبيعة الثقافية واملباين التاريخية, وكذل∂ 

اجلبال التي تنت�رش يف ‹ال وا�شع من ت†شاري�س 

الدول̀`````ة اجلغرافي̀`````ة, كما يتن̀`````اول موا�شيع 

ن�ش̀`````اين ومكت�شفات  تتعلق ب̀`````اإدارة الرتاث الإ

من الع�رشين الربونزي واحلديدي يف بع†س 

ما يتعلق باأ‰اط ال�شتيط̀`````ان الب�رشي في¬, 

�شالمي̀`````ة يف العديد من  وكذل̀`````∂ الف̀`````رتة الإ

املواقع التي تعود اإليها بالدولة.

وقد تناولت اأعمال املوDمتر عدة جل�شات 

K̀`````ار واملناX̀`````ر الطبيعي̀`````ة برئا�شة  ح̀`````ول الآ

واإع̀`````داد اÿرائ̀`````ط املبكرة ل�شب̀`````¬ اجلزيرة 

آKار الع�رش  K̀`````ري, وا العربي̀`````ة من اجلانب الأ

احلé̀`````ري والروا�ش̀`````ب الطيني̀`````ة واكت�شا± 

مارات العربية املتحدة,  الع�رش احلéري لالإ

أوائ̀`````ل اإىل منت�شف  والتقل̀`````ب املناخ̀`````ي من ا

احلقب̀`````ة الهولو�شينية يف جن̀`````وب �رشق �شب¬ 

اجلزي̀`````رة العربية, وجرi تقيي̀`````م التاأKريات 

املرتتب̀`````ة لتل̀`````∂ ال�شنوات عل̀`````ى مناطق �شب¬ 

اجلزيرة العربية و‹تمعات الع�رش احلéري 

أبرزها ذل∂ التحول  احلديث, والتي كان من ا

ال̀`````ذي Xه̀`````ر بعد بداي̀`````ة القح̀`````ط املناخي 

خ̀`````الل منت�شف احلقب̀`````ة الهولو�شينية }قبل 
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6 اآل± ع̀`````امz, حني اختف̀`````ى مع¶م ال�شكان 

الذين كانوا من الب̀`````دو �شب¬ الرحل والرعاة 

أج̀`````زاء وا�شعة من هذ√  وجامعي الثمار من ا

í على  pاملنطق̀`````ة, وهي احلقبة الت̀`````ي ا�شطل

لفية امل¶لمةz, وتزامنت اإعادة  ت�شميتها ب`}الأ

ال�شتيط̀`````ان الب�رشي خالل الع�رش الربونزي 

مع ع̀`````ودة ال¶رو± املناخي̀`````ة املطرية �شمن 

�شبكة من امل�شتوطنات الزراعية الواقعة على 

�شف̀`````ا± الواحات والتي Xه̀`````رت على طول 

 )7(
ال�شفوì املحاذية جلبال احلéر ال�شمالية.

:á«Hô©dG áØ°ù∏ØdGh QOQÉZ Úà°SƒL

اأعرب الروائي العامل̀`````ي �شاحب الرواية 

كÌ مبيعاk يف الع̀`````امل جو�شتني  الفل�شفي̀`````ة الأ

غاردر عن اإعéاب̀`````¬ ال�شديد باكت�شاì روايت¬ 

أن̀`````¬ لو عر±  الع̀`````امل العرب̀`````ي, و�ش̀`````دد على ا

أنه̀`````ا �شتح¶̀`````ى باهتمام عرب̀`````ي كبري لكان  ا

أ�شار  نه̀`````ا درراk من الفل�شف̀`````ة العربية, وا qشم�

�شÄلة الفل�شفية العربية  اإىل اأن الكث̀`````ري من الأ

أبدية و�رشمدية. وروبية ا والأ

غاردر الذي كتب رواية )عامل �شويف( عن 

تاري̀`````ï الفل�شفة عام 1991, مل يكن يتخيل اأن 

أنها  Œذب قراءk م̀`````ن غري املتخ�ش�شني, اإل ا

كÌ مبيعاk يف  اأ�شبحت عام 1995 الرواية الأ

الع̀`````امل, وتُرجمت بعدها الرواية اإىل 59 لغة, 

وبيع منها اأكÌ من 30 مليون ن�شخة.

وعن بدايات¬ يف ‹̀`````ال الكتابة الروائية 

وهو الفيل�ش̀`````و± املتخ�ش�س, ق̀`````ال غاردر: 

�ش̀`````ت الفل�شف̀`````ة ملدة ع�̀`````رش �شنوات, ويف  qدر{

الوقت نف�ش¬ بداأت الكتاب̀`````ة الروائية, وبعد 

اأن اأ‚زت كتاب )لغ̀`````ز ال�شوليتري( يف بلدي 

ف†شل اأن اأتخلى  الÔوي̀`````è, اأدركت باأن¬ من الأ

أتفرÆ للكتابة من دون  عن تدري�س الفل�شفة وا

أتخل̀`````ى عن خرباتي الفل�شفية, بل اأخذت  اأن ا

وXفه̀`````ا يف كتابي  Œارب̀`````ي ال�شابقة كلها لأ

�شهر )عامل �شويف(z, وفق تعبري√. الأ

وتاب̀`````ع }لقد ب̀`````داأت كتابة ه̀`````ذ√ الرواية 

ن�شان  كن�شو�س منف�شل̀`````ة غري ‡تعة عن الإ

�شها لطالبي,  qدر
أ والفل�شفة واملéتمع والفن وا

وبع̀`````د اأن اأدخل̀`````ت ق�ش̀`````ة فتاة ع̀`````ادت اإىل 

منزلها ووجدت ر�شائ̀`````ل تنت¶رها يف الربيد 

�شتéمعها  فكار لدي لأ لكرتوين, انطلقت الأ الإ

.zبرواية متكاملة

واأ�شا± }بع̀`````د اأن بداأت كتاب̀`````ة الرواية 

مر الذي  توقفت عن التدري�س موDقتاk, وهو الأ
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–وqل اإىل توقف دائم بعد اأن انت�رشت رواية 

)عامل �شويف( ب�شكل هائل على م�شتوi العامل, 

وحملتن̀`````ي يف �شفر غري منقط̀`````ع اإىل اأنحاء 

املعم̀`````ورة كافة ملناق�شته̀`````ا وعر�شهاz. وتابع 

أتوقع  أك̀`````ن ا }عندم̀`````ا كتبت )ع̀`````امل �شويف( مل ا

أو اأن  اأن ت�شبí اأكÌ رواي̀`````ة مبيعاk يف العامل, ا

أو اأن –�شل على  ترُتجم اإىل 53 لغة اأخرi, ا

جوائز عاملية. 

م̀`````ن املفارق̀`````ات اأين يف البداية اأخربت 

زوجت̀`````ي اأن ه̀`````ذا الكتاب لن يحق̀`````ق لنا اأي 

م̀`````ردود, ولكن̀`````ي �شاأكتب¬, فطلب̀`````ت مني اأن 

أتفرÆ لكتاب اآخر Áكن  أكتب¬ ب�رشعة حت̀`````ى ا ا

 z√نعي�س من وراء kماليا kاأن يوفر لنا م̀`````ردودا

ح�شب قول¬.

ويطرì غاردر يف )عامل �شويف( ت�شاوDلت 

فل�شفي̀`````ة تطال احلياة والوج̀`````ود من خالل 

أُر�شلتا ل�شويف, حمور هذ√ الرواية,  ر�شالتني ا

 ,kت�̀`````رش ول حمدود يف اآن معاfl م†شمونهما

من اأنت? ومن اأين جاء العامل?, وينطلق غاردر 

 ïيف تاري kالني ليغو�س عميقاDمن هذين ال�شو

الفل�شفة الت̀`````ي –مل يف طياته̀`````ا فل�شفات 

أ�شا�شية من هذا الوجود  انطلق̀`````ت من نقطة ا

جابة على هذين الت�شاوDلني. يف حماولة لالإ

أع̀`````رب غاردر ع̀`````ن اإعéاب̀`````¬ ال�شديد  وا

باكت�ش̀`````اì روايات¬ العامل العرب̀`````ي, وقال: }اإن¬ 

اأمر مفاجÅ اأن اأح�ش̀`````ل على هذا الهتمام 

أي†شاk على الرغم من اأن  من القراء الع̀`````رب ا

̀`````ة جداk بالتéارب, ولو  qالفل�شفة العربية غني

أع̀`````ر± اأن كتبي �شتح¶ى باهتمام  اأين كنت ا

�شياءk ع̀`````ن الفل�شفة 
أ نها ا qشم� عربي كن̀`````ت لأ

العربية وعراقتهاz, ح�شب قول¬.

خرi جلو�شتني  عمال الأ وي�شار اإىل اأن الأ

أو روايات¬  طف̀`````ال ا غ̀`````اردر, �ش̀`````واء كتب̀`````¬ لالأ

للكب̀`````ار, مثل )لغز ال�شوليت̀`````ري( و)من خالل 

الزجاج( و)على نحو ُم¶لم( و)فيتا بريفيز( 

و)ابنة م�ش̀`````وDول احللبة( و)فت̀`````اة الربتقال(, 

أKبت̀`````ت �شعبية كبرية ون�رشت يف عدد من  قد ا

خري )القلعة يف جبال  البلدان, ونُ�رش كتاب¬ الأ

)8(
الربان�س( العام املا�شي.

 :á«°ù«dƒÑdG ájGhô∏d ¿ÉLô¡e

اأقيم يف ميونيï املهرجان الدو› للرواية 

البولي�شية العاملية Ã�شارك̀`````ة وا�شعة من كل 

طي̀`````ا± التي لها عالقة ب̀`````اأدب اجلرÁة,  الأ

و”s يف املهرج̀`````ان تن¶ي̀`````م فعاليات ولقاءات 
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دب حيث  تع̀`````ر± بفعاليات ذل∂ النو´ من الأ

يتم ا�شتعرا�س اجلديد يف هذا العامل الغام†س 

والذكي و�ش̀`````ط مناق�شات ‡تع̀`````ة تدور يف 

دباء امل�شاركني. الغالب بني الزوار وبني الأ

وق̀`````ال اندريا�س هو√ امل�رش± على تن¶يم 

فعالي̀`````ات ه̀`````ذا املهرج̀`````ان: اإن بداية فكرة 

املهرجان ترج̀`````ع اإىل �شنة 2002 حيث رحب 

كتاب الرواي̀`````ة البولي�شية يف كل اأنحاء العامل 

بفك̀`````رة الجتما´ واإقام̀`````ة مهرجان يخت�س 

فق̀`````ط بالرواي̀`````ة البولي�شي̀`````ة العاملية, حيث 

اأ�شب̀`````í املهرجان عالمة ‡ي̀`````زة ملهرجانات 

ميوني̀`````ï املتالحقة, اإذ اإن̀`````¬ يعترب املهرجان 

كÌ غمو�شا واإK̀`````ارة يف تل∂ ال�شل�شلة من  الأ

املهرجان̀`````ات, يف ال�شياق ذات¬ ي†شيف ال�شيد 

}هو√z قائ̀`````الk اإن اأدب الرواي̀`````ة تطور ب�شكل 

خ̀`````رية, فالقراء  كب̀`````ري يف الثماين �شنوات الأ

اأ�شبح̀`````وا ل ي�شع̀`````رون بامللل وه̀`````م يتابعون 

حيان  أح̀`````داث الروايات, ب̀`````ل ويف بع†س الأ ا

ي�شبح̀`````ون اأطراف̀`````اk يف الرواي̀`````ة من خالل 

حداث وحماولة  تن�شيط خيالهم يف متابعة الأ

ف∂ اللغز واكت�شا± اجلناة.

أ�ش̀`````ا± اإن اأدب الرواية البولي�شية هو  وا

اأدب ل̀`````¬ موا�شفات و�شمات معينة فهو يدور 

أ�شÄلة يقوم عليها  حول اإجابات حمددة لعدة ا

�شÄلة  �شل, اأول ه̀`````ذ√ الأ بناء الرواي̀`````ة يف الأ

هو كيف وقع احلدث? ومن الفاعل? وملاذا? 

وم̀`````ن Kم ي̀`````زداد غمو�س الرواي̀`````ة وحبكتها 

طبقا ÿيال الكاتب و�شطارت¬ ومدi مهارت¬ 

 kمن ح̀`````دث اإىل اآخر معقدا Çيف نق̀`````ل القار

حداث,  م�شال∂ الرواية و‡عناk يف غمو�س الأ

حتى ي�شعب عل̀`````ى القارÇ اكت�شا± حل لغز 

الرواي̀`````ة التي يف الغالب تنتهي Ãفاجاأة غري 

أنفا�ش¬ و�شولk ب¬  متوقع̀`````ة ل¬ من اأجل حب�س ا

خرية, واأن مبيعات الروايات  اإىل ال�شفحة الأ

أرق̀`````ام مرتفعة, على  البولي�شي̀`````ة و�شلت اإىل ا

أملاني̀`````ا التي و�شلت فيه̀`````ا اإىل اأن  ق̀`````ل يف ا الأ

كل خام�س رواي̀`````ة ي�شرتيها النا�س هي رواية 

بولي�شي̀`````ة وهذا وف̀`````ق ا–̀`````اد دور مبيعات 

 ïأملانيا, لذل∂ يبدو مهرجان ميوني الكتب يف ا

ناجحا وهو يذخر يوميا باآل± الزوار الذين 

يربو عددهم يف مهرجان هذا العام على 12 

.z±األف زائر وفق ال�شيد }اندريا�س هو

ي�شار اإىل اأن اأدب الرواية البولي�شية Xهر 

حديثا يف عام 1841 على يد املوDلف }اإدجار 

اآلن بوz الذي يعت̀`````رب√ البع†س موD�ش�س ذل∂ 
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دب, خا�شة بع̀`````د اأن اأ�شبحت  النو´ م̀`````ن الأ

}روايت¬ عمليات القتل يف �شار´ مورجz عالمة 

فارقة يف هذا الŒا√, وهو اأول من ابتد´ يف 

 zروايات¬ �شخ�شي̀`````ة املحقق }اأوج�شت دوبيني

بعد ذل∂ �شار على درب¬ يف هذا املéال كتاب 

 zر كونان دويلKآر أ�شهرهم ال�شري }ا اآخرون من ا

Kم }اأجاK̀`````ا كري�شتيz و}جورج �شيمنونz وهم 

أبرز م̀`````ن كتب يف روايات اجلرÁة على  من ا

 ìواإليه̀`````م يرجع الف†شل يف ‚ا ,ïمر التاري

دب, فمع Xهور �شخ�شية  هذا النو´ م̀`````ن الأ

}�رشلو∑ هوملزz و}الدكتور جون واط�شونz يف 

�شنة 1887 يف رواية }درا�شة قرمزيةz لل�شري 

آرKر كونان دويلz دخلت الرواية البولي�شية  }ا

منعطف̀`````اk جدي̀`````داk ازداد تاألق̀`````اk وملعانا حتى 

جاءت فرتة القرن الع�رشين التي توجت فيها 

الكاتب̀`````ة العاملية اأجاKا كري�شتي لت�شبí ملكة 

الرواية البولي�شية يف تل∂ الفرتة, فقد احتلت 

روايته̀`````ا ال�شدارة العاملية يف الفرتة من �شنة 

1925 اإىل �شنة 1935, بعد ذل∂ دخلت على 

الطريق نف�ش¬ �شناع̀`````ة امليديا اجلديدة من 

تليفزيون و�شينما وازدادت الرواية البولي�شية 

غمو�ش̀`````ا واإKارة بعد اأن انبثق عنها فر´ اآخر 

أف̀`````ر´ اجلرÁة وه̀`````و اجلا�شو�شية التي  من ا

 Ìاأدخل̀`````ت اجلن�س يف ق�ش�شها واأ�شبحت اأك

.Çارة للقارKواإ kت�شويقا

وت†شمنت بع†س فقرات برنامè املهرجان 

قيام املوDلفني بق̀`````راءة ن�شو�س من رواياتهم 

اأمام احلا�رشين ومن Kم ي�شرتكون يف نقا�شات 

مثم̀`````رة و‡تعة حول الرواي̀`````ة املقروءة, من 

أي†شاk اأن يق̀`````وم املوDلفون  تقالي̀`````د املهرج̀`````ان ا

بزي̀`````ارة ال�شéون وقاع̀`````ات املحاكم وقاعات 

الكت̀`````ب واملختربات الطبي̀`````ة ومراكز الطب 

ال�رشعي لقراءة رواياتهم, يف حماولة ملحاكاة 

مناñ الرواي̀`````ة التي غالباk ما مت̀`````رq اأحداKها 

أ�شهر ح†شور  ماكن, وم̀`````ن ا يف مثل ه̀`````ذ√ الأ

مهرجان ه̀`````ذا العام املوDل̀`````ف �شيمون بيكت 

ونوري فيت�شي واندريا ماريا �شينكل وتوما�س 

راب و�شابين̀`````ا توما�س والكث̀`````ري من اأ�شحاب 

 
)9(

دور الن�رش ال�شهرية يف كل اأرجاء العامل.

 :á«bGôJ øe IQOÉf ájôKCG ™£b

عمال البلغ̀`````اري فا�شيل  افتتí رج̀`````ل الأ

بوجكو± ‹موعت̀`````¬ اÿا�شة باأعمال نادرة 

م̀`````ن اإقليم تراقية ليتيí بذل∂ ملحة حل†شارة 

قدÁة ل –¶ى بال�شه̀`````رة ومل ترت∑ تاريخا 

مكتوبا.
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 zËوي�شتمر معر�س }تراقية والعامل القد

حتى نهاية حزيران اجلاري وب¬ اأكÌ من 200 

أKرية منها قط̀`````ع اإغريقية كال�شيكية  قطعة ا

وىل.  بع†شها يعر�س على اجلماهري للمرة الأ

أق̀`````دم قطعة يف املعر�̀`````س اإىل القرن  وتعود ا

اÿام�س ع�رش قبل امليالد.

K̀`````ار التاريخية  ومل يتب̀`````ق الكثري م̀`````ن الآ

للرتاقي̀`````ني الذين يقول بع†̀`````س اÿرباء اإنهم 

ن بلغاري̀`````ا ورومانيا  عا�ش̀`````وا فيما Áث̀`````ل الآ

و�شم̀`````ال اليونان واجلزء الرتك̀`````ي الواقع يف 

أوروب̀`````ة من̀`````ذ عام 4000 قب̀`````ل امليالد حتى  ا

مرباطورية الرومانية لهم يف 46  ا�شتيعاب الإ

ميالدية.

Kار اكت�شفوا اأعدادا كبرية  لكن خ̀`````رباء الآ

م̀`````ن القطع يف القبور الرتاقي̀`````ة ببلغاريا يف 

خ̀`````رية والتي متثل اأغلب ما يعر±  العقود الأ

بثقاف̀`````ة احل†شارة اإذ اإن̀`````¬ لي�شت هنا∑ لغة 

أندر  مكتوبة ومل ترت∑ �شé̀`````الت باقية, ومن ا

القطع الت̀`````ي احتواها املعر�س, والتي ت�شكل 

من وجهة ن¶ر القائمني علي¬, ودرة املعر�س 

يف متح̀`````ف التاريï الوطني وج̀`````ود 20 اإناء 

�رشاب ل̀`````كل منها طر± مدب̀`````ب على �شكل 

أو راأ�س حيوان. حيوان ا

عم̀`````ال الفنية وهو  ويع�ش̀`````ق بوجكو± الأ

عمال Kراء يف �رشق  واحد م̀`````ن اأكÌ رجال الأ

اأوروبة ولدي¬ اهتمامات متنوعة من املقامرة 

اإىل �ش̀`````ق الطرق, وم̀`````ن املتوقع نقل املعر�س 

عن̀`````د النتهاء م̀`````ن عر�ش̀`````¬ يف بلغاريا اإىل 

بع†س املتاحف العاملية, ويف مقدمتها متحف 

)10(
اللوفر بباري�س.

zنباء العربية ال�شورية }�شانا وكالة الأ  -1
WWW.SANA.ORG.

èليÿأنباء ا وكالة ا  -2
WWW.JAMAHIRIYANEWS.NET

نباء  وكالة املغرب العربي لالأ  -3
WWW.MAP.CO.MA.

موقع ميدل اي�شت اأن لين  -4
WWW.MIDDLE-EAST0ONLINE.CO

موقع القناة  -5
WWW.ALQANAT.COM.

�شبكة املعلومات العربية املحيط  -6
WWW.MOHEET.COM

مارات أنباء الإ وكالة ا  -7
.WWW.WAM.ORG.AE

موقع العرب اأونالين  -8
WWW.ARABONLINE.CO

موقع اإيال±  -9
WWW.ELAPH.COM

10- وكالة رويرتز
WWW.REUTERS.COM.

ä’ÉMEG
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�شا�̀`````س للحامل الزماين,  يعت̀`````رب احلامل املكاين للح†ش̀`````ارة هو املحدد الأ

باعتب̀`````ار√ احلا�رش للفع̀`````ل الب�رشي كتعبري لغوي يف منط̀`````وق معريف. الكتاب 

�شالمية والعربية مع̀`````اk يف مكانية هي  مث̀`````ار البحث يبحث يف احل†ش̀`````ارة الإ

ندل�س = اإ�شبانيا(. يف فرتة زمنية متتد )711-1492م( الكتاب –ت  )بالد الأ

عنوان: }الطريق من دم�شق اإىل قرطبة.. ا�شتعادة تاريï �شائعz. املوDلف الباحث 

�شتاذ }حممد عبد احلميد احلمدz �شاحب امل�شاريع الكبرية واملوDلفات التي  الأ

❁

ò
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رqخ̀`````ت وحللت حلقب̀`````ات تاريخية عدة من 
أ ا

مة. من ح†شاراتها قبل امليالد  تاريï هذ√ الأ

اإىل واقعها الراهن. الكت̀`````اب من اإ�شدارات 

وزارة الثقاف̀`````ة ال�شورية للعام /2011/. يقع 

الكتاب يف /470/ �شفحة من القطع الكبري. 

نقدم عر�شاk ل¬ Ãا يت�شق واملعطيات املعرفية 

للكتاب.

❁				❁				❁

 ∫ƒ```NO  π```Ñb  á```«fÉÑ°SEG  :∫h C’G  π```°üØdG

Üô©dG

اإ�شبانية قبل الع�شور التاريخية,  تكونت 

لف ال�شابع قبل  وىل منذ الأ ون�شاأت القرi الأ

لف الراب̀`````ع قبل امليالد,  املي̀`````الد, وخالل الأ

نتاج اإىل �رشورة تبادل املنافع  اأدi فائ†س الإ

م̀`````ع اجلوار يف ال̀`````رب, Kم انتق̀`````ل اإىل مرحلة 

جديدة عندما ب̀`````داأت ال�شفن ت�شري Ãحاذاة 

K̀`````ار الكنعاين  ال�شواط̀`````Å.. لق̀`````د دلq علم الآ

أ�ش�شوا  أنهم ا ل̀`````ف الثاين قبل املي̀`````الد, ا يف الأ

حمط̀`````ة Œاري̀`````ة يف جزي̀`````رة )اإيبز=ايب�شو( 

�شباني̀`````ة, وقد وجدت  من جزر البالي̀`````ار الإ

أKرية توDي̀`````د ال�شتيط̀`````ان الكنعاين  مداف̀`````ن ا

عل̀`````ى �شواطÅ )ملق̀`````ة واملنك̀`````ب(. وقد ذكر 

)ديودور�س ال�شقل̀`````ي(: اإن الفينيقيني قاموا 

 Åاري على �شواطŒ ±برحالت بحرية بهد

)ليبيا=اأفريقيا( والبالد املوجودة يف الغرب 

بحار  من �شواحل املتو�ش̀`````ط, وقد عمدوا لالإ

فيم̀`````ا وراء اأعمدة هرق̀`````ل يف البحر امل�شمى 

اأوقيانو�̀`````س. كما يق̀`````ول امل̀`````وDرñ ال�شوفياتي 

 kيو› ت�شريكني(: من ال�شعب اأن نذكر بالدا(

مرتبطة بال�̀`````رشق ب�شكل اأوKق م̀`````ن اإ�شبانية 

وروبية,  ق�شى للقارة الأ الواقعة يف الغرب الأ

يربية ت�شهد مرتني  فكانت �شب¬ اجلزي̀`````رة الإ

خرية ‰واk لثقافة  خالل KالK̀`````ة اآل± �شنة الأ

ذات طاب̀`````ع �رشقي متاماk, مع اأن تل∂ الثقافة 

اكت�شبت بع†س ال�شف̀`````ات املميزة اÿا�شة.. 

مرباطور  �شادت الديانة امل�شيحية يف زمن الإ

)ق�شطنطني الكبري 306-337م( وقد انت�رش 

ريو�شي(  يربية املذهب )الأ يف �شب¬ اجلزيرة الإ

آريو�س=270- )ا �شكن̀`````دري  الإ الراهب  أتبا´  ا

�شكندري  342م( وقد تاأKر بفكر الفيل�شو± الإ

اإن   iناد الذي  )اأوريéانو�̀`````س=185-254م( 

ب يف  امل�شيí هو ابن اهلل احلي ولكن¬ دون الأ

املرتبة والوجود.. بعد �شقوط روما )476م(. 

مرباطورية الرومانية امل�شيحية  انق�شم̀`````ت الإ

اإىل اإمرباطوريتني: البيزنطية ال�رشقية وفيها 

مرباطورية  بطريركي̀`````ة الق�شطنطيني̀`````ة. والإ

الرومانية وفيها كر�شي البابا يف روما. وقام 

ي�شوري= 474-491م(  مرباطور )زينون الإ الإ
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واأخذ بتعالي̀`````م املذهب اÿلقيدوين )451م( 

وه̀`````ي اأن يف امل�شي̀`````í طبيعت̀`````ني )نا�شوتي̀`````ة 

ولهوتية(. وقام هنا∑ مذهب )بيالجيو�س( 

وىل  وخال�شت¬ ع̀`````دم العرتا± باÿطيÄة الأ

وتوارKه̀`````ا. وتركزت تعالي̀`````م بيالجيو�س يف 

اإ�شبانيا وتقرر في¬ بط̀`````الن تعاليم القدي�س 

اأوغ�شطني وعدم الن�شي̀`````ا´ لكني�شة روما.. 

دخ̀`````ل العرب اإ�شبانية ع̀`````ام )711م(. وحمل 

�شبان ن¶اماk اجتماعياk اأف†شل  الع̀`````رب اإىل الإ

‡̀`````ا هم علي̀`````¬, وتركوا لهم حري̀`````ة العبادة 

�شبان تراKهم  والعمل. كما حمل الع̀`````رب لالإ

الثقايف ودينهم ولغته̀`````م, فتعددت الثقافات 

يربي̀`````ة, واأطل̀`````ق على  يف �شب̀`````¬ اجلزي̀`````رة الإ

املناط̀`````ق التي ا�شت̀`````وىل عليها الع̀`````رب ا�شم 

ندل�̀`````س(.. كما حمل الروم̀`````ان اإىل �شب¬  )الأ

دب  يربية اللغة الالتينية ومعها الأ اجلزيرة الإ

وال�شعر والفل�شفة ومن تل∂ اللغة )الالتينية( 

وامتزاجها بالعربية ول̀`````دت اللغة الربتغالية 

أنا�شيد  احلديث̀`````ة. ع̀`````ام )1085م( Xه̀`````رت ا

املفاخر التي يردده̀`````ا املن�شدون اجلوالون. 

وعندم̀`````ا اعتلى )الفون�ش̀`````و احلكيم 1252-

أن�ش̀`````اأ يف مدينة  1280م( عر�̀`````س طليطل̀`````ة وا

مر�شي̀`````ا مدر�شة عهد باإدارته̀`````ا اإىل )حممد 

أبي بك̀`````ر القرموطي( بتدري�̀`````س العلوم  ب̀`````ن ا

بالعربي̀`````ة للم�شلم̀`````ني والن�ش̀`````ارi واليهود, 

وكان يéي̀`````د العربية والعربي̀`````ة والق�شتالية. 

كم̀`````ا كان يف ب̀`````الط )�شان�ش̀`````و الرابع( مل∂ 

ق�شتالة ع̀`````ام )1293م( م̀`````ن ال�شعراء KالKة 

ع�رش �شاعراk من العرب امل�شلمني واKني ع�رش 

م̀`````ن العرب امل�شيحي̀`````ني. وكان )بدرو الرابع 

آراغون( يتخذ يف ق�̀`````رش√ يف �شاطبة  مل̀`````∂ ا

أ�ش�س –ت  �شعراء من الع̀`````رب وامل�شلمني. وا

اإداراته̀`````م مدر�شت¬ لتعلي̀`````م املو�شيقا والغناء 

دبية  بالعربي̀`````ة والرومان�شية. بداأت الروì الأ

يف اإ�شبانيا على يد املل∂ )الفون�شو احلكيم( 

ال̀`````ذي �شع̀`````ى اإىل امتزاج الثقاف̀`````ات الثالث 

�شالمية واليهودية وامل�شيحية يف املدر�شة  الإ

أن�شاأه̀`````ا يف طليطلة ع̀`````ام )1265م(.  الت̀`````ي ا
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يف الفل�شف̀`````ة والالهوت قام̀`````ت يف اإ�شبانيا 

ن�شاين(. وXهرت  عل̀`````ى فكرة )اÿال�̀`````س الإ

ندل�̀`````س عقيدتان: الديان̀`````ة اليهودية,  يف الأ

والديان̀`````ة امل�شيحي̀`````ة. ويف الKنتان Xهر ما 

Áكن ت�شميت¬ املالمí اليونانية يف العقيدتني. 

Áان والعقل. وخا�شة جدل العالقة بني الإ

❁				❁				❁

.áª∏°ùŸG É«fÉÑ°SEG ïjQÉJ :ÊÉãdG π°üØdG

ندل�س? يف  كيف فتí العرب امل�شلمون الأ

أر�شل اÿليفة عبد املل∂ بن مروان  البداي̀`````ة ا

حملة ع�شكري̀`````ة �شخمة بقي̀`````ادة ح�شان بن 

�شطول  النعمان ال̀`````ذي متكن Ã�شاع̀`````دة الأ

العرب̀`````ي اأن يق†شي على املعاق̀`````ل الرومانية 

يف �شمال اأفريقيا واملغ̀`````رب. يف هذ√ الفرتة 

بنى الوا› مو�شى بن ن�شري قاعدة بحرية يف 

مدين̀`````ة تون�س وهéر قرطبة بعد اأن بنى مÄة 

موي  �شطول الأ �شفينة حربية ان†شمت اإىل الأ

يف البح̀`````ر املتو�شط عام /704م/.. يف هذ√ 

الفرتة التي �شيطر الع̀`````رب فيها على �شمال 

اأفريقي̀`````ا, ق̀`````ام النبيل )الذري̀`````ق( واغت�شب 

عر�س احلاكم )يوليان( حاكم مدينة )�شبتة(. 

أق̀`````ام قاعدة يف مدينة طليطلة يف الداخل,  وا

أر�شل احلاكم يوليان اإىل العرب ي�شتدعيهم  وا

حتالل اجلزيرة. ا�شتدعى اÿليفة الوليد  لإ

بن عبد املل∂ )705-715م( مو�شى بن ن�شري 

ندل�س ابن¬ عبد  اإىل دم�ش̀`````ق وخلف¬ عل̀`````ى الأ

ندل�̀`````س وجعل قاعدت¬  العزي̀`````ز والياk على الأ

ا�شبيلية, ولكن اجلنود اغتالو√ بعد اأن �شمعوا 

أن¬ عزل من قب̀`````ل اÿليفة �شليمان بن عبد  ا

املل∂ )715-717م(. دع̀`````ي العرب القدماء 

)بالبلدي̀`````ني( وم̀`````ن ن�رشه̀`````م )بال�شاميني(. 

مري عبد الرحمن قرطبة, وا�شتوىل  و�شل الأ

مارة. ولقب̀`````¬ اÿليفة املن�شور  عل̀`````ى دار الإ

العبا�شي )754-775م( ب�شقر قري�س. فم�رش 

ون الدواوين,  qجن̀`````اد, ود م�شار, وجند الأ الأ

واأقام �شلطاناk بعد انقطاع¬, بح�شن تدبري√, 

أن�ش̀`````اأ م�شéد قرطبة �شنة  و�شدة �شكيمت¬, وا

/785م(. اأدخل الرببر يف ديوان العطاء, كما 

ن¶م العالقة بني ال�شلط̀`````ة و�شلطان البالد, 

�رشة امللكية التي خلفها لذريق,  و–الف مع الأ

وتق̀`````رب اإىل اليهود ورفع عنهم ال�شطهاد.. 

م̀`````ري ه�شام بن عب̀`````د الرحمن  ويف زم̀`````ن الأ

الداخل )788-796م( ا�شتطا´ توحيد اأركان 

مري  احلك̀`````م.. وبعد وفات̀`````¬ خلف¬ ول̀`````د√ الأ

مري  احلكم الربطي )796-822م(. مل يكن الأ

حممود ال�شرية, وكان يحب الغناء, وهو الذي 

أر�شل يف طلب زري̀`````اب من املغرب, وعندما  ا

و�شل اإىل قرطبة كان احلكم قد توفى. خلف¬ 
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و�شط )822-852م(  مري عبد الرحمن الأ الأ

 kو�شيا�شيا ,kوالد√ يف احلكم, ولكن¬ كان حازما

حكيم̀`````اk, ازدهرت الدولة يف زمن¬. كان عبد 

الرحمن بن احلكم اأول من اأجرi على �شفن 

اÿلفاء يف الزينة وال�شكل وترتيب اÿدمة, 

و�شيد الق�شور وبنى امل�شاجد, و�ش∂ العملة. 

م̀`````ري حممد )852-866م(  Kم خلف¬ ولد√ الأ

ندل�س كلها ذات �شبغة عربية.  واأ�شبحت الأ

وبزغت يف تل̀`````∂ الفرتة حرك̀`````ة امل�شتعربني 

مري املنذر )866-888م(  امل�شيحيني. وقام الأ

بخالف̀`````ة والد√, وعندما تويف قام اأخو√ عبد 

اهلل )888-912م( باأمور اÿالفة, ولكن يف 

ع�رش√ قامت بع†س الفرق الدينية وال�شوفية 

مثل مدر�شة )ابن م�رشة القرطبي. ت931م( 

مري عبد  وجرت بع†س الث̀`````ورات.. ارتقى الأ

الرحمن الثال̀`````ث عر�س قرطبة, واتخذ لقب 

أم̀`````ري املوDمن̀`````ني, ودعوا ل̀`````¬ يف املنابر بلقب  ا

النا�رش لدي̀`````ن اهلل عام /912م/ وتويف عام 

/961م/. ا�شتزاد اÿليفة النا�رش من عن�رش 

أ�شند اإليه̀`````م قيادات  العبي̀`````د ال�شقالب̀`````ة, وا

اجلي�س, واأ�شب̀`````í العر�س قوي̀`````اk, وازدهرت 

ال�شناع̀`````ة والتé̀`````ارة. ويف زم̀`````ن اÿليف̀`````ة 

النا�رش, �ش̀`````اد العلم جميع الطبقات, وكانت 

املدار�̀`````س لتعلي̀`````م اأولد العام̀`````ة واÿا�شة, 

أ�ش�س  وهنا∑ مدار�س للبنات, وكان اÿليفة قد ا

مكتبة ع¶يم̀`````ة يف قرطبة. وبن̀`````ى اÿليفة 

النا�̀`````رش مدين̀`````ة الزه̀`````راء �شن̀`````ة /325ه`/

937م/.. اÿليف̀`````ة امل�شتن�رش )احلكم الثاين 

)350-366م( متي̀`````ز بحب̀`````¬ للثقافة والعلم, 

أن�شاأ للعلماء  وكان يرا�ش̀`````ل علماء امل�̀`````رشق, وا

يف ق�رش مروان ‹معاk علمياk.. اأما اÿليفة 

)ه�شام املوDي̀`````د -976-1031م( ا�شتهر بحب¬ 

للعلوم واأمر برتجمات الكتب القدÁة.. بعد 

هذ√ املرحلة �شارت املدن الكربi التي تقرتن 

ندل�س  ن الأ Ãلو∑ الطوائف هي حمور بحثنا لأ

فقدت وحدتها ال�شيا�شية, واإن Xلت وحدتها 

موية  الثقافية والقت�شادية. بداأت الدولة الأ

أ العن�̀`````رش العربي يتال�شى,  بال†شع̀`````ف, وبدا

وXهر امل�شتعربون يف قرطبة. وكان اÿليفة 

عبد الرحمن النا�̀`````رش مت�شاحماk مع اليهود, 

وتكونت يف عهد ه�شام املوDيد Kالث طوائف: 

ندل�شيني. وتعترب فرتة  الرببر, وال�شقالبة والأ

مل̀`````و∑ الطوائ̀`````ف اأع¶م ف̀`````رتة ا�شتهر فيها 

ال�شعر والفق¬ والت�شو± والفل�شفة, ويف هذ√ 

الف̀`````رتة Xهر ال�شاعر ابن زيدون والفيل�شو± 

اب̀`````ن ح̀`````زم. ويف ه̀`````ذ√ الفرتة �ش̀`````ار البحر 

 :iكرب iالث قوK لل�رشا´ بني kاملتو�شط ميدانا

البيزنطية واجلرمانية والعربية.. بعد انهيار 
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موية,  الدولة املركزية يف اختفاء اÿالفة الأ

أ�̀`````رش م�شلمة عربي̀`````ة وبربرية  Xه̀`````رت عدة ا

يف طليطلة وقرطب̀`````ة واإ�شبيلية و�رشق�شطة.. 

مري عب̀`````د الرحمن النا�رش اÿالفة  اأعلن الأ

)912-961م( وجم̀`````ع �شم̀`````ل البالد وا�شتقر 

ل¬ احلكم يف قرطبة. وملا خلف¬ ولد√ احلكم 

مور على  امل�شتن�رش )761-976م( �شارت الأ

خ̀`````ري ما يرام. وعندما ا�شتد ال¶لم قام اأحد 

موية بث̀`````ورة هو حممد بن  �رشة الأ أف̀`````راد الأ ا

ه�ش̀`````ام بن عبد اجلبار ب̀`````ن اÿليفة النا�رش 

وتوىل اÿالفة ولقب نف�ش̀`````¬ باملهدي.. وىل 

�شليمان اÿليفة اجلدي̀`````د امللقب بامل�شتعني 

ال�رشي̀`````ف علي بن حمود الطالبي Kغر �شبتة, 

أخ̀`````ا√ القا�ش̀`````م بن حم̀`````ود Kغ̀`````ر اجلزيرة  وا

اÿ†رشاء, وقلد امل�شتعني بن بادي�س بن حبو�س 

ال�شهناجي مدين̀`````ة غرناطة, واأمر منذر بن 

�شليمان التéيبي على ولية �رشق�شطة. و�شار 

ه̀`````و واأن�شار√ من الربب̀`````ر زحفاk على قرطبة 

أواخ̀`````ر )406ه`( وهزم اÿليفة امل�شتعني  يف ا

�شليمان بن احلكم وقتل̀`````¬, وبذل∂ انقطعت 

موية من الوجود وبطلت اÿطبة  الدول̀`````ة الأ

يف املناب̀`````ر )407ه`=1017م(.. كون القا�شي 

أبو القا�شم حممد بن عب̀`````اد جي�شاk بو�شاطة  ا

Kروت¬ الطائلة, وكرم¬ الزائد, واأحبت¬ العامة 

واÿا�شة, وتخل�س ابن عباد من �رشكائ¬ يف 

 iأ يقو احلك̀`````م و�شمq اإلي¬ مدين̀`````ة باجة, وبدا

فارقة ال�شود.. خلف  حكم¬ �شد الربابرة والأ

م̀`````ر بفخر الدولة  عب̀`````اد والد√ ولقب اأول الأ

وعني حاجباk للخليفة ه�شام املوDيد. ول¬ ذهن 

Kاق̀`````ب و�شéاعة ل مثيل لها, كان حمباk للعلم 

والثقاف̀`````ة. وبعد فتن̀`````ة قرطبة وحرق مكتبة 

املن�ش̀`````ور بن اأبي عامر, انتق̀`````ل مركز العلم 

اإىل اإ�شبيلية وغرناطة وطليطلة, ‡ا اأحدث 

نه†شة يف العلم والفل�شفة.. خلف املعتمد بن 

 kو�شاعرا kأديبا عب̀`````اد والد√ على العر�س وكان ا

ندل�س يف عهد√ عربية الثقافة,  واأ�شبحت الأ

لك̀`````ن ابن زي̀`````دون مل يع�س طوي̀`````الk فتويف يف 

)463ه̀``````/1061م(.. وملا و�ش̀`````ل الكتاب اإىل 

اب̀`````ن تا�شفني يف مراك�س, لب̀`````ى النداء وعرب 

ندل�س وا�شتلمها من حاكمها  من �شبتة اإىل الأ

وه̀`````و الرا�شي بن املعتمد, وجاء اإىل ا�شبيلية 

وا�شتقبل̀`````¬ املعتمد برتحاب. قام ابن تا�شفني 

بو�شع رج̀`````ال ل¬ من �شلح̀`````اء املرابطني يف 

ندل�شية والثغ̀`````ور واحل�شون كافة.  امل̀`````دن الأ

لق̀`````د كان املتعمد اأخر مل̀`````∂ عربي وÃوت¬ 

اندKر وزال العن�رش العربي.    

❁				❁				❁
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عا�شت القبائل العربية والعربية متالزمة 

يف اله†ش̀`````اب ال�شحراوية, جن̀`````وب الهالل 

اÿ�شيب )بالد ال�شام(, واختلف حول بداية 

أر�̀`````س كنعان. وكانت  ا�شتق̀`````رار العربيني يف ا

اللغ̀`````ة العربية قد تطورت –̀`````ت تاأKري اللغة 

الكنعاني̀`````ة. وقد هاجر اليه̀`````ود و�شكنوا مع 

ول اإىل قرطاجة  ل̀`````ف الأ الفينيقي̀`````ني منذ الأ

و�شكن̀`````وا ‡لكة )هنيبع̀`````ل 247-183ق.م(. 

وعندما اأعلن̀`````ت الدولة الروماني̀`````ة اإÁانها 

بامل�شيحي̀`````ة, كان )الفيزيقوت( على املذهب 

ريو�شي( فاأعط̀`````وا احلرية لليهود, ولكن  )الأ

يف زم̀`````ن املل∂ )هيلد ري̀`````∂( دخلت اإ�شبانية 

يف طاعة البابوية ع̀`````ام /610م/, ومن هنا 

أ ا�شطهاد اليه̀`````ود.. ت¶اه̀`````ر كثري من  ب̀`````دا

اليه̀`````ود باعتن̀`````اق امل�شيحي̀`````ة, ولكنهم Xلوا 

أ )التقي̀`````ة(. وعندما اعتلى العر�س  على مبدا

�شب̀`````اين يف )ري�شو�شوني̀`````د( اأ�شدر  املل̀`````∂ الإ

اأمراk ملكي̀`````اk, على كل اإن�ش̀`````ان يقوم ب�شعائر 

أو  غري م�شيحي̀`````ة يعاتب بالقت̀`````ل اأو احلرق ا

الرجم حت̀`````ى املوت.. وعندم̀`````ا فتí العرب 

امل�شلمون اأر�س املغ̀`````رب وراأi اليهود عي�شة 

اأمثالهم –ت حك̀`````م العرب �شاروا يغرونهم 

ندل�̀`````س. وعندما دخ̀`````ل العرب اإىل  بفتí الأ

ندل�̀`````س �شمى اليه̀`````ود )طارق بن  جزي̀`````رة الأ

زي̀`````اد= املخل�̀`````س(.. فتí مو�ش̀`````ى بن ن�شري 

ندل�س ع̀`````ام /706م/ والتف حول¬  اأر�س الأ

 íمزيق من يه̀`````ود املغرب يحر�شون¬ على فت

ندل�̀`````س كاملة يف عهد  ندل�̀`````س, Kم فتí الأ الأ

الوليد بن عبد العزيز. Kم عنيq اÿليفة عمر 

بن عبد العزيز على ولية املغرب ال�شمí بن 

مال̀`````∂ اÿولين, فاأن�شف وع̀`````دل بني اأهل 

ندل�س كلثوم بن عيا�س  البالد Kم توىل اإمارة الأ

ندل�س,  مر للعرب يف الأ الق�شريي, وا�شتقر الأ

مري عبد  وتوطد احلكم العربي عند دخول الأ

الرحم̀`````ن الداخل ع̀`````ام /758م/. اإن بداية 

التعام̀`````ل كانت ح�شنة بني اليه̀`````ود والعرب, 

ولد املحبة و�شه̀`````ل الختالط والتزاوج. كان 

اليهود ي�شيطرون على حزمة البناء والعمارة 

والنح̀`````ت وعلى فن الغن̀`````اء والرق�س, وعلى 

دور ط̀`````راز املالب�̀`````س, وكان لليهود دور كبري 

يف ازدهار العلم ب�شبب احلرية والنعمة التي 

جنوه̀`````ا من العرب امل�شلم̀`````ني, ون�رشوا علوم 

آدابها..  أتقن̀`````وا العربية وبرعوا يف ا وائل وا الأ

ا�شتقر �شقر قري�̀`````س يف قرطبة, وبنى فيها 

ب اإلي¬ اليه̀`````ود والن�شارi. وقام  qوقر kق�رشا

ه�شام بن عبد الرحمن )788-796م(باإعادة 
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أي̀`````دي مهند�شني  بناء قنط̀`````رة الوادي على ا

 kمري ه�شام ق̀`````د تلقى تعليما يه̀`````ود. وكان الأ

جيداk بع†̀`````س معلمي¬ من اليه̀`````ود تعلم على 

أ�شفق  دب وقربه̀`````م وا أيديه̀`````م احلكم̀`````ة والأ ا

مارة احلكم بن ه�شام  عليهم. وعندما توىل الإ

)788-797م(. كان املل∂ يقلد بالط الر�شيد 

يف بغداد وكان من املغنني )زرقون ال�شبيلي( 

مري احلكم  و)من�شور اليهودي̀`````ان(. و�شمع الأ

بزرياب فاأر�شل اإلي¬ من�شور املغني اليهودي 

مري  أنزل الأ وجلب¬ من القريوان اإىل قرطبة.. ا

ندل�س  عبد الرحمن الداخل الرببر يف كل الأ

واأنزل يف كورتي ل�شبونة وباجة جند م�رش مع 

ول واليه̀`````ود, واأنزل يف كورتي  البلدانيني الأ

ول  لبلة واإ�شبيلية جند حم�س مع البلديني الأ

أنزل البرية جند  )الن�شارi( ومعهم اليهود, وا

دم�ش̀`````ق ومعهم يهود بالد ال�ش̀`````ام, واأنزل يف 

ك̀`````ورة جبان جند حل̀`````ب واختلط العرب مع 

اليهود والقوط )الن�شارi( ومهاجرة جاوDوا 

من اأقط̀`````ار �شتى, فتو�شل بذل̀`````∂ اإىل جعل 

أم̀`````ة واحدة عرفت يف ال�رشق با�شم  اإ�شبانية ا

ندل�س ل يفرقون  أه̀`````ل الأ ندل�̀`````س. و�شار ا الأ

بني اليه̀`````ود والن�شارi وامل�شلمني.. يف عهد 

النا�رش912-961م(  اÿليفة )عبد الرحمن 

اأ�شبح̀`````ت اإ�شبانيا درة العلم وكعبة احل†شارة 

أوروب̀`````ة, اإذا ق̀`````رب اÿليفة  �شالمي̀`````ة يف ا الإ

عراق,  ديان والأ اإلي¬ العلماء من flتل̀`````ف الأ

ندل�̀`````س ع�رشها الذهب̀`````ي. واأمر  وبلغ̀`````ت الأ

بت�شكيل جلنة من العلماء لرتجمة الكتب اإىل 

أ�ش�س مكتبة �شخمة كدار احلكمة  العربية, وا

بالقاه̀`````رة. وبالن�شبة للدرا�ش̀`````ات الالهوتية 

اليهودية اأغدق عل̀`````ى املدار�س اÿا�شة من 

مال̀`````¬ اÿا�̀`````س.. يف زم̀`````ن اÿليفة احلكم 

ب̀`````اهلل )961-976م(, زاد عدد  امل�شتن�̀`````رش 

�شكان قرطبة عن املليون, كان اليهود Áثلون 

ف†ش̀`````ل يف العامل.  ع�رشه̀`````م, وكان حالهم الأ

واأمر اÿليفة املرتجمني اليهود والالتني اأن 

يرتجموا ما وجدو√ يف مكاتبهم اإىل العربية. 

و�ش̀`````ار امل�شتعربون يتقن̀`````ون العربية مهملني 

الالتيني̀`````ة. كان لليه̀`````ود يف كل مدينة حاكم 

حلل ق†شاياهم اÿا�شة.. يف ‹ال الفل�شفة 

أب̀`````د´ اليهود يف X̀`````ل الثقافة  والت�ش̀`````و± ا

�شالمية. وبف†ش̀`````ل اÿليفة النا�رش وابن¬  الإ

ندل�̀`````س كتب الفال�شفة  احلكم جلبت اإىل الأ

ندل�س. ونب≠  أب̀`````د´ الفال�شفة يف الأ وائل وا الأ

أدباء م̀`````ن اليهود اأمثال:  فال�شف̀`````ة و�شعراء وا

أب̀`````و الف†شل  ح�ش̀`````داي بن �شغ̀`````روط, وولد√ ا

ح�شداي بن يو�شف بن ح�شداي. ومن علماء 

اليه̀`````ود امل�شاهري: �شعيد بن يعقوب الفيومي 
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أب̀`````و اإبراهيم  أبو كث̀`````ري الكاتب الطرباين وا وا

اإ�شماعيل بن يو�ش̀`````ف الكاتب املعرو± بابن 

الغ̀`````زال. وم̀`````ن الفال�شفة الكب̀`````ار والعلماء 

العارفني باأ�شول الطب وعلم املنطق اإ�شحق 

بن ق�شطار و�شليمان بن يحيى املعرو± با�شم 

طباء امل�شهورين عبد اهلل بن  جبريول. ومن الأ

�رشائيلي..  اإ�شحق املعرو± بابن ال�شفاعة الإ

كما Xهرت ‹موعة م̀`````ن املدار�س اÿا�شة 

بالرتجم̀`````ة من العربي̀`````ة اإىل الالتينية منها: 

مدر�شة اأفالطون التيفوين ومدر�شة ق�شتالة 

يف الرتجم̀`````ة ومدر�ش̀`````ة طركون̀`````ة ومدر�شة 

اآل �شمط̀`````وب ومدر�شة �شقلي̀`````ة. وXهر من 

فريقي )ت1087م(  املرتجمني: اأق�شطنطني الأ

وكان يهودياk من اأهل قرطبة, يتقن العربية. 

فريق̀`````ي )1494-1552م(  الأ ليون  واملرتجم 

ول̀`````د يف غرناط̀`````ة, وكان ا�شم̀`````¬ احل�شن بن 

 kماéحممد ال̀`````وزان. عا�س يف روما واألف مع

KالKي اللغات )عربي ولتيني وعربي( وتر∑ 

كتاباk يف و�شف اأفريقيا.. يف الت�شو± والعلم 

له̀`````ي عا�س ال�شويف الكب̀`````ري )اإبراهيم بن  الإ

عزرا( يف غرناطة ودر�س هو واأخو√ ال�شاعر 

رامية  مو�شى يف غرناط̀`````ة. تعلم العربية والآ

ي†شاì يف النح̀`````و العربي( وق�شة  كت̀`````ب )الإ

)حي ب̀`````ن ق�شي�س(.. اأما ال�شع̀`````راء اليهود 

فهم ك̀`````Ì وكان لهم دورهم يف اإغناء احلركة 

ال�شعري̀`````ة ولهم مكانته̀`````م يف بالط اÿلفاء. 

نذكر منه̀`````م: ح�شداي بن �ش̀`````ربوط ومناحم 

بن �̀`````رشدق الطرطو�شي. ودونا�س بن لرباط. 

ويهوذا ب̀`````ن بلعام والعامل اللغ̀`````وي ا�شحق بن 

قفروت.. كما انت�̀`````رش اأدب املقامة يف �شمال 

ندل�س  أه̀`````ل الأ ندل�س, وف†شل ا اأفريقي̀`````ا والأ

مقام̀`````ات احلريري على غريها. ومن اليهود 

ديب �شليمان  الذي̀`````ن كتبوا يف املقام̀`````ات: الأ

بن �شقيل الذي ق̀`````دم حوا› /50/ مقامة. 

ديب يهوذا بن �شليم̀`````ان احلريزي الذي  والأ

قدم مقامات احلريزي.. اأما اأدب الرحالت. 

فقد اأعéب اليه̀`````ود باأ�شفار امل�شلمني. وكان 

Œار اليهود يéوب̀`````ون اأعا› البحار ومنهم: 

الرحالة اليهودي بنيامني التطيلي.

❁				❁				❁

 ‘  ¢```ùdóf C’G  çGô```J  :™```HGôdG  π```°üØdG

πFGh C’G Ωƒ∏Yh áØ°ù∏ØdG

يقول �شليمان بن ح�ش̀`````ان املعرو± بابن 

جلé̀`````ل )ت943م(: كان̀`````ت بداي̀`````ات الفكر 

الفل�شف̀`````ي ق̀`````د Xه̀`````رت اإبان خالف̀`````ة عبد 

أ ال�رشا´ الفكري  الرحمن الثاين, عندما بدا

بني الفق¬ املالك̀`````ي والفكر الفل�شفي. وXهر 

الفيل�ش̀`````و± اأحمد بن حف�شون ال�رشق�شطي, 
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�شق̀`````ف قرطبة ربيع بن زيد,  وكان تلمي̀`````ذاk لأ

�شق̀`````ف )ت1007م(. ويف�ش̀`````ل يف م�شاألة  الأ

ندل�س القا�شي �شاعد  دخول العل̀`````وم اإىل الأ

بن اأحم̀`````د الطليطل̀`````ي )ت 1070م( يقول: 

ندل�س خالية م̀`````ن العلم, ومل تزل  }كان̀`````ت الأ

اإىل اأن فتحه̀`````ا امل�شلم̀`````ون �شنة /711م/, ومل 

ي�شتغل العرب يف البداية اإل بعلوم ال�رشيعة, 

وعل̀`````م اللغة اإل اأن توطد املل̀`````∂ ببني اأمية, 

وبعد عه̀`````د الفتنة و�شقوط اÿالفة, –ر∑ 

ذوو الهم̀`````م منهم لطال̀`````ب العلمK .zم يف�شل 

القا�ش̀`````ي �شاع̀`````د يف تاريï دخ̀`````ول العلوم 

مري احلكم امل�شتن�رش باهلل  قائالk: }انتدب الأ

أنا�شاk جلل̀`````ب الكتب العلمية من  )ت976م( ا

بغداد وم�̀`````رش والق�شطنطينية. وتوىل تربية 

املل∂ ه�شام املوDيد اأبي عامر املعفري واعتنى 

مري  باملكتب̀`````ة ودرا�شة الكت̀`````ب. ويف عهد الأ

حممد بن عبد الرحم̀`````ن احلكم )امل�شتكفي 

باهلل( )1023-1025م(, –̀`````ر∑ اأفراد من 

النا�س اإىل طلب العلوم. يقول �شاعد: }وبعد 

Xهور ملو∑ الطوائ̀`````ف يف زمن بني جهور, 

Kمان, واأخذ  بيعت الكتب يف قرطبة باأوك�س الأ

أبو بك̀`````ر يحيى بن اÿياط ع̀`````ن اأبي قا�شم  ا

م�شلم̀`````ة املéريط̀`````ي )ت1007م( جمالk من 

قوانني املنطق واأ�شول الطبيعة, وهو ومروان 

بن جن̀`````اì اليهودي من اأهل �رشق�شطة. وكان 

مع¬ اإ�شحق بن ق�شطار خادم املوقف ‹اهد 

 kباأ�شول الطب, م�شاركا kالعامري, وكان ب�شريا

آراء الفال�شفة.  يف علم املنط̀`````ق م�رشفاk على ا

وكان مع¬ من اأهل �رشق�شطة �شليمان بن يحيى 

بن جب̀`````ريول, وكان مولع̀`````اk ب�شناعة املنطق, 

كتب كتاباk �شما√ )ينب̀`````و´ احلكمة( وكان من 

اأهل �رشق�شطة �شعيد بن فتموت تلميذ ربيع 

�شق̀`````ف الفيل�شو± يف قرطبة. يف  بن زيد الأ

أبو بكر حممد  هذا املناñ الفكري ن�شاأ وتربى ا

بن يحيى ب̀`````ن ال�شائ≠ املع̀`````رو± بابن باجة 

)ت1138م(. ويوDرñ الفيل�شو± ابن طفيل يف 

 kن¶را íل اأ�ش{ :kمقدمة حي بن يق¶ان قائال

ول اأ�شدق روية من اأبي بكر بن ال�شاي≠ )ابن 

أن¬ �شغلت̀`````¬ الدنيا حتى اخرتمت¬  باجة( غري ا

املني̀`````ة قبل Xهور خزائ̀`````ن علم¬ وبث خفايا 

أب̀`````و بكر حممد بن  حكمت̀`````¬. اأما الفيل�شو± ا

عب̀`````د املل∂ بن حممد طفي̀`````ل القي�شي, فقد 

ولد عام )1105م( قرب غرناطة. انتقل اإىل 

مدين̀`````ة بلن�شية ليدر�س على العامل ابن ال�شيد 

واللغة  دب  الأ )1052-1127م(  البطليو�̀`````س 

والفل�شف̀`````ة, ودر�س علي¬ كتاب̀`````¬ )احلدائق(. 

أبو بكر بن الطفيل قد در�س كل موDلفات  كان ا

أبو بكر ابن طفيل  الفال�شفة ال�رشقيني. توىل ا
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من�ش̀`````ب الوزير والطبيب عن̀`````د اأبي يعقوب 

يف اإ�شبيلي̀`````ة. كم̀`````ا كان يدر�̀`````س علم الفل∂. 

ق̀`````ال عن¬ بن خلكان: }كان اأعر± النا�س Ãا 

يامها يف اجلاهلية  قالت¬ العرب, واأحف¶هم لأ

 íشحي� ßأن̀`````¬ كان يحف �ش̀`````الم. ويقال ا والإ

البخاري, وكان حاف¶̀`````اk للقراآن ولكن¬ طمع 

أ كتبها, وكان  يف كتب احلكمة )الفل�شفة( فقرا

ع̀`````ا› الهمة, كرÁاk �شخي̀`````اk. اأما الفيل�شو± 

أب̀`````و الوليد حمم̀`````د بن ر�شد فق̀`````د ولد عام  ا

/1126م/ يف مدين̀`````ة قرطب̀`````ة ن�شاأ يف بيت 

أب̀`````و√ الق†شاء يف  ق†ش̀`````اء و علم, وتوىل هو وا

قرطبة, اأخذ الفل�شفة عن اأبي جعفر الرتكامي 

ولزم¬ م̀`````دة واأخذ عن¬ علوم̀`````¬ احلكمية. 

ودر�س علي¬ مذهب اب̀`````ن باجة. كانت بداية 

الدرا�ش̀`````ة اجلدية لكتب اأر�شطو –ت اإ�رش± 

ابن طفيل وتوجيه¬ �شنة )1168م(. وكان ابن 

ر�شد يعلم احلكم̀`````ة والطب والفل∂ ويق†شي 

بني النا�̀`````س. تويف يف مراك�س �شنة )1198م( 

زمن ال�شلط̀`````ان النا�رش ابن ال�شلطان يو�شف 

املوحدي. وقد �شه̀`````د ال�شيï حمي الدين بن 

عربي نقل جثمان¬.

❁				❁				❁

 »```MhôdG  çGÎ```dG  :¢```ùeÉÿG  π```°üØdG

.¢ùdóf C’G ‘ ‘ƒ°üdGh

ندل�س.  تكونت مدر�شة اب̀`````ن م�رشة يف الأ

ن�ش̀`````اأت وترعرت يف عهد خلف̀`````اء بني اأمية. 

أن�شاأه̀`````ا حمم̀`````د ب̀`````ن عب̀`````د اهلل ب̀`````ن م�رشة  ا

القرطبي )883-931م( مدر�شة يف قرطبة. 

أ�شلم جد√, ورحل اإىل بغداد والب�رشة وحران  ا

واطلع على الفك̀`````ر العرفاين. وعندما �شمع 

أ�ش�س  اÿليف̀`````ة عبد النا�رش باإن�شاء املدار�س ا

ابن م�رشة مدر�شة يف قرطبة, واأحب اأن يعيد 

كادÁي̀`````ة. لقد كانت  �ش̀`````رية اأفالطون يف الأ

اإ�شبانية قبل دخ̀`````ول العرب وامل�شلمني اإليها 

ذات Kقاف̀`````ة عريق̀`````ة يف الفل�شفة والالهوت 

�شقف امل�شتعرب ربيع بن  امل�شيح̀`````ي. وكان الأ

زيد يدر�س الفل�شفة يف قرطبة, وعلي¬ در�س 

كث̀`````ري من العلم̀`````اء امل�شلمني املنط̀`````ق والعلم 

لهي. ومنهم حممد بن عبد اهلل بن م�رشة,  الإ

در�̀`````س موDلفات يحي̀`````ى النح̀`````وي والفل�شفة 

فالطوني̀`````ة املحدK̀`````ة. كان̀`````ت درو�ش¬ بعد  الأ

مناق�شته̀`````ا مع طالب¬ تدوqن وتكوqن كتاباk مثل 

)التب�رشة وعلم احلرو±(.قال عن¬ امل�شت�رشق 

�شب̀`````اين )انخل بالنثي̀`````ا(: }اإن مدر�شة ابن  الإ

م�رشة اأبرزت ن¶ري̀`````ة موجودة يف تا�شوعات 

اأفلوطني تقول بوجود مادة روحانية, ت�شرت∑ 

 .zلهية فيها جميع الكائنات ع̀`````دا الذات الإ

اتبع ابن م�رشة منه̀`````è اجلاحß يف التورية, 

أن�س,  وكان ي¶هر التزام̀`````¬ بتعاليم مال∂ بن ا

ويف Kناي̀`````ا كتابات¬ يخف̀`````ي تعاليم¬ اÿا�شة 
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)العرفانية( التي اعتربه̀`````ا جماعة الفقهاء 

اأفكاراk خط̀`````رة تهدد �شالمة العقيدة..z. اأما 

كرب حمي الدين بن عربي فقد ولد  ال�شيï الأ

يف بلدة مر�شية )1164م( واأ�شل¬ عربي عريق 

من �شالل̀`````ة حا” الطائي. در�س الفق¬ وعلم 

احلديث على وال̀`````د√, Kم انتقل اإىل ا�شبيلية, 

وفيه̀`````ا ق†شى مراهقت¬ و�شباب¬. عندما تويف 

وال̀`````د√ –̀`````ول اإىل حي̀`````اة الزه̀`````د وكان قد 

در�̀`````س العربية على اأبي بكر حممد بن خلف 

 ïشبيلي واأكمل درا�شة الت�شو± على ال�شي� الإ

مو�ش̀`````ى بن عم̀`````ران املرتل̀`````ي, در�س �رشوح¬ 

على كتابي ابن م�رشة )التب�رشة واحلرو±(, 

واطلع عل̀`````ى اأ�رشاره̀`````ا العرفاني̀`````ة, وعلم¬ 

�شيخ̀`````ة مو�شى ب̀`````ن عمران كيفي̀`````ة حما�شبة 

النف�س والعتكا± طويالk و�شار يزور القبور 

أرواì املوت̀`````ى. التحق بديوان حاكم  ويناجي ا

أ يقر�̀`````س ال�شعر, Kم �شافر اإىل  ا�شبيلية, وبدا

قرطبة والتقى بالقا�شي ابن ر�شد. يف قرطبة 

تعر± على ال�شيخة فاطمة القرطبية وكانت 

لهي. يف هذ√  أ�شع̀`````ار احلب الإ �شاعرة تقول ا

أرباب الت�شو±,  الفرتة التاريخية, ا�شطهد ا

فار–ل ابن عربي اإىل الغرب ونزل يف بéاية 

�شبيلي,  لهي على اأبي مدين الإ ودر�س العلم الإ

حاطة(.Kم  وو�شع كتاباk �شم̀`````ا√ )الدوائر والإ

م†ش̀`````ى ابن عربي اإىل تون�س, Kم اإىل تلم�شان 

ع̀`````ام /1190م/ ودر�س يف زاوية اأبي القا�شم 

ي الزاهد, Kم اإىل فا�س عام )1194(,  qبن ق�ش

�̀`````رشاق الروحي,  وهن̀`````ا عر± اأول حالت الإ

واإدرا∑ الفرق بني النبوة والولية. ويف فا�س 

در�س ابن عربي على ال�شيï عبد ال�شالم بن 

�شبيلي. وكان على اطال´ يف علوم  برحان الإ

الباط̀`````ن. وعندما دخل اب̀`````ن عربي ا�شبيلية 

)1194م( التقى بالفيل�شو± ابن طفيل, اطلع 

فالط̀`````وين يف الفل�شفة  من̀`````¬ على املذهب الأ

لهي. دخل ابن  ومن¬ عر± طريقة التéلي الإ

�شكندري̀`````ة عام /1202م/. Kم تابع  عربي الإ

م�ش̀`````ري√ نحو القاهرة و�شك̀`````ن حي الباطنية, 

والتقى ب�شلطان العا�شقني عمر بن الفار�س. 

يف املو�ش̀`````ل در�س اب̀`````ن عربي د�شت̀`````ور اأهل 

اأعن̀`````ي )ر�شالة الق�ش̀`````ريي( لعبد  الت�شو±, 

الكرË بن ه̀`````وزان, ويف املو�ش̀`````ل اطلqع ابن 

عربي م̀`````ن رهبان ديرمارمت̀`````ى على فل�شفة 

ريافاغ̀`````ي �شاحب كتاب يف  ديوني�شيو�̀`````س الأ

لهي. انتقل ابن عربي اإىل  فل�شفة التéلي الإ

أ�شيا ال�شغرi اإىل بالط ال�شلطان ال�شلéوقي  ا

ول وا�شتقبل̀`````¬. ويف هذ√ الفرتة  كيكاو�̀`````س الأ

لهية(.  كتب لل�شلطان ر�شالة يف )ال�شيا�شة الإ

ويف قوني̀`````ة ا�شتق̀`````ر يف دي̀`````ر مارير�شوم يف 
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ملطية, ومنها انتق̀`````ل اإىل حران. ا�شتقر ابن 

عرب̀`````ي يف الره̀`````ا وتعر± يف دي̀`````ر الغرباء 

�شوار على خفايا الالهوت امل�شيحي  خارج الأ

أف̀`````رام ال�رشياين.  واطلع عل̀`````ى ما كتب¬ مار ا

و�شل ابن عربي اإىل بغداد يف �شنة )1215م( 

أبا حف�س عمر  والتقى العار± باهلل ال�شيï ا

ال�شهروردي. جاءت القافل̀`````ة من بغداد اإىل 

حل̀`````ب, و�شمع ب̀`````¬ املل∂ ال¶اه̀`````ر غازي بن 

�شالì الدين وقرب¬ اإلي̀`````¬. انتقل ال�شيï اإىل 

 ìدم�ش̀`````ق وا�شتقبل¬ املل∂ املع¶̀`````م ابن �شال

يوب̀`````ي ع̀`````ام )1223م(. يف دم�شق  الدين الأ

ألي̀`````ف والكتابة واأكمل  انكب ال�شيï على التا

كتابات¬ ومنه̀`````ا: الفتوحات املكية, وف�شو�س 

احلكم. تويف ال�شي̀`````ï يف دم�شق يوم اجلمعة 

العام )1240م( ودفن يف �شفí جبل قا�شيون, 

.kقرب√ مزارا íبرتبة ال�شاحلية, واأ�شب

❁				❁				❁

 ‘  ¢```ùdóf C’G  çGô```J  :¢```SOÉ°ùdG  π```°üØdG

.»Hô©dG AÉæ¨dGh ≈≤«°SƒŸG

من̀`````ذ  ن�ش̀`````ان  الإ لزم  ف̀`````ن  املو�شيق̀`````ى 

القدم. وكان̀`````ت املو�شيقى دوم̀`````اk تعبرياk عن 

خوال̀`````è النف�س. كانت �شوري̀`````ة )بالد ال�شام( 

عل̀`````ى توا�شل م̀`````ع �شواح̀`````ل املتو�شط وبالد 

الرافدين والهند, وقد وجد ال�شلم ال�شباعي 

)الدياك̀`````وين( مدون̀`````اk على الرق̀`````م الطينية 

يف اأوغاري̀`````ت عل̀`````ى ال�شاحل ال�ش̀`````وري منذ 

 k1300ق.م/. كان ال�شل̀`````م ال�شباعي من�شوبا/

اإىل الفيل�ش̀`````و± فيثاغورث ال�شامو�شي )6ق.

أم̀`````راء الربب̀`````ر يف قرطب̀`````ة  أح̀`````د ا م( وكان ا

املدع̀`````و يوبا الث̀`````اين )ت22م( �شاحب كتاب 

)يف التمثي̀`````ل واملو�شيقى(. كان العرب يغنون 

دون اآلت مو�شيقي̀`````ة, ول ي�شتخدم̀`````ون منها 

اإل الربابة والد± والك̀`````ف. وعندما فتحوا 

الب̀`````الد اأ�شبحت قري�س تعè دورها باملغنني, 

أ�شماء ن�شاء منهن: عائ�شة بنت طلحة,  وبرزت ا

و�شكينة بنت احل�ش̀`````ني, وعر± من املغنني, 

حنني احلريي, ون�شي̀`````ط احلريي الذي اأخذ 

عن¬ طوي�س و�شايب موىل عبد اهلل بن جعفر, 

وك̀`````ون ابن �رشيè فرقة مو�شيقية من املوا›. 

وعندما انتقلت اÿالفة اإىل دم�شق, Xهرت 

موي, واأ�شبحت  ‹ال�س الغن̀`````اء يف العهد الأ

اجل̀`````واري واملغنون من م�شتلزمات املل∂. يف 

الع�̀`````رش العبا�شي مار�س اأولد امللو∑ العز± 

والغناء مثل اإبراهيم بن املهدي واأخت¬ عليqة. 

وXه̀`````ر يف البالط بع†̀`````س املو�شيقيني نالوا 

�شهرة وا�شع̀`````ة ومنهم زري̀`````اب الذي بر´ يف 

ندل�س. بغداد والتحق بقرطبة يف الأ
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»FÉæãà°SG ô qµØe ,⁄É©dG ÚeCG Oƒª

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,QÉ£©dG  ìÉ‚  IQƒàcódG  »æàØ∏c  ,»°VÉŸG  ¿ô≤dG  äÉæ«©°ùJ  ‘

 »Hô©dG ôµØŸGh ⁄É©dG á≤aGôeh ∫ÉÑ≤à°SÉH ,∑Gòæ«M áaÉ≤ãdG IôjRhh ,ájQƒ¡ª÷G

 ácQÉ°ûª∏d Iôe øe ÌcCG IÎØdG ∂∏J ‘ ájQƒ°S QGR …òdG ,⁄É©dG ÚeCG Oƒªfi ÒÑµdG

 á«°üî°T øe ÖfGƒL ≈∏Y ± qô©à∏d á«≤«≤M á°Uôa âfÉch ,äGô“Dƒeh äGhóf ‘

 QGôªà°S’G Öëjh ,IÉ«◊G Öëj ¿Éc …òdG »Yƒ°SƒŸG ¿É°ùf E’G Gòg áaÉ≤Kh ôµah

 ¬dÉªYCÉa ,¬©e CGóÑJ øjCG øe ±ô©J ’ ∂fCG ,⁄É©dG ÚeCG Oƒªfi ™e á∏µ°ûŸGh ,É¡«a
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 ôµØdGh áØ°ù∏ØdG ‘ ºgDhÉ£Y óàeG øjòdG A’Dƒg øe óMGh ƒ¡a ,á«æZh áYƒæàe ¬JGRÉ‚EGh

 çOGƒ◊G ¢†©Hh , kÓeÉc kÉfGƒjO Qó°UCG ó≤a ,ô©°ûdG ‘ ≈àMh ΩÓY E’Gh »HO C’G ó≤ædGh »°SÉ«°ùdG

.É¡«∏Y kGógÉ°T hCG É¡©æ°U ‘ kÉµjöT ¿Éc á«Hô©dG öüe É¡Jó¡°T »àdG

 ‘  QGôªà°S’G  øY  ¢ùYÉ≤àdG  ±ô©J  ⁄  ¬JôcGP  ¿CG  ¬©e  »ãjóM  ∫Ó`̀N  øe  äó`̀Lh  ó≤d

 »∏NGódG  ¿ƒfÉ≤dÉH  ≈ qª°ùj  Ée ±É°ûàcG  Öàc Ée πc ‘ ∫hÉM óbh ,áaô©ŸG  øjOÉ«e ΩÉëàbG

.±QÉ©ŸG øe …QhöV ƒg Éeh ,»æØdG πª©∏d

 ‹ÉàdÉHh  ,™ªàéŸG  ‘  IQhö†dG  ¿ƒfÉ≤d  á q«Ø∏ÿG  ∑ÓàeG  ≈∏Y  á«°ùcQÉŸG  ¬àaôY  ó≤d

 øY hCG ¬à«îjQÉJ øY ¬dÉ°üØfG »æ©j ’ √õ q«“h ,…öûÑdG ´GóH E’G ‘ IQhö†dG ±É°ûàcG ¿ÉµeEG

 ™eh ,Oƒªfi ≈Ø£°üe ™e É¡°VÉN IôµÑe ∑QÉ©e ¬d âfÉc ¢UÉÿG ≥∏£æŸG Gòg øeh ,¬©bGh

 ™e zájöüŸG  áaÉ≤ãdG  ‘{ ¬HÉàµd  ¿Éch  ,Ú°ùM ¬W QƒàcódGh  ,¢ù«fCG  º«¶©dG  óÑY QƒàcódG

 ¿ô≤dG äÉ«æ«°ùªN ‘ »Hô©dG øWƒdG ‘ á«HO C’G •É°Sh C’G ‘ kGÒÑc ió°U ¢ù«fCG º«¶©dG óÑY

 Qƒ¡Xh ,ó©H Éª«a â∏°üM »àdG äÓjƒëàdG Aƒ°V ≈∏Y ¬≤jôH ó≤a Ée ¿ÉYöS ¬æµd ,»°VÉŸG

.á«Hô©dG á≤£æŸG ïjQÉJ ‘ ábƒÑ°ùe ÒZ ∑QÉ©eh IójóL äÉjô¶f

 ¿Éc å«M ,IójóY äGôe øé°ùdG ¤EG ¬JOÉb »àdG áØ∏àîŸG ¬ØbGƒe øY k’ƒ£e »æKóM ó≤d

 ‘ πNó«d ,1964 ΩÉY øé°ùdG øe ¬d êhôN ôNBG ¿Éch ,ôNBG øé°S ‘ πNó«d øé°S øe êôîj

 OÉ–’ É«LƒdƒjójCÉc á«cGÎ°T’G ≈æÑJ …òdG z»eƒ≤dG ¥Éã«ŸG{ ¢ù°SDƒ«dh z»cGÎ°T’G OÉ–’G{

 ájöüe á«°üî°T ⁄É©dG  ÚeCG  Oƒªfi íÑ°UCG  äGòdÉH IÎØdG √òg ‘h ,πeÉ©dG  Ö©°ûdG  iƒb

 kÉaöûe qÚYh zájQƒ¡ª÷G{h zQÉÑN C’G{ »JójôL øe πc ôjô– á°SÉFQ º q∏°ùJ å«M ,IRQÉH á«HôY

 z»Hô©dG ÖJÉµdG{ á∏› QGó°UEG øY k’hDƒ°ùeh ,ÜÉàµ∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG øY k’hDƒ°ùeh ìöùŸG ≈∏Y

 øe π°üM Éeh  äÉ«dhDƒ°ùŸG  √òg πc  ™e ¬æµdh  , kÉ«°SÉ«°Sh  kÉ«HOCGh  kÉjôµa  kÉª‚ ≥ëH íÑ°UCGh

 ,¬JÉbÉW πµH É¡«a •ôîfG »àdG øjOÉ«ŸG ‘ OÉ¡àL’Gh ÒµØàdG øe Ö©àj ⁄ äG qÒ¨Jh ä’óÑJ

 áYƒæàŸGh IÒãµdG ¬JÉHÉàc ~çGÎdG øY åëÑdG  ~ »°SÉ«°ùdG πª©dG ~»cGÎ°T’G ôµØdG »æ©fh

 »àdG zájƒ¡dG Ωƒ¡Øe{ É¡dÓN øe OóM zájôµa ∑QÉ©e{ ¿Gƒæ©H º¡e ÜÉàc ‘ É¡©ªL »àdG

 É¡JGõéæeh  É¡JÉÑ°ùàµe øY I qÈ©ŸG  É¡àjƒg á«îjQÉJh  á«©ªà› á∏Môe πµd{  :É¡æY ∫ƒ≤j

 ájƒ¡d  ájQGôªà°SG  áªK  ∂dòd  ,IóFÉ°ùdG  É¡aGôYCGh  É¡ª«bh  ÉgóFÉ≤Yh  ÉgQÉµaCGh  É¡JÉ°SQÉ‡h

 É¡àjƒg IójóL á∏Môe πµd ¿EG ,¿É°ùf E’G á«fÉ°ùfEG ôgƒL ,ïjQÉàdG ∫GƒW IOófi IóeÉL áàHÉK
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 πKÉªàdG  ¬fEG  ,É¡d  QƒgóJh  QGóëfG  hCG  ,á≤HÉ°ùdG  á∏MôŸG  ‘ ájƒ¡∏d  Oóéàe Qƒ£J  »g »àdG

 Gò¡dh ,ïjQÉàdG ∫óL ‘ kÉ«Yƒ°Vƒeh kÉ«aÉ≤K qÒ¨àŸGh âHÉãdG ,´É£≤f’Gh QGôªà°S’G ,πKÉ“ÓdGh

 øe ™ªà› ïjQÉJ ∫GƒW kÉ«FÉ¡f kGõLÉf kÉ«©Lôe kGQÉ«©e É¡∏©Lh ájƒ¡∏d »bÓWEG â«ÑãJ πµa

.z™ªàéŸG Gò¡d á«Yƒ°Vƒe ÒZh á«îjQÉJ ’ ájó«ªŒ ájDhQ ƒg äÉ©ªàéŸG

 ,äGôgÉ¶dG ™e πeÉ©àdG  ‘ ¬JGP ≥∏£æŸG Gòg IóYÉb ≈∏Y ⁄É©dG  ÚeCG  Oƒªfi Ögòjh

 kÉ°†aQ É¡fƒ°†aôj øjòdG ™e ¬«a ∞∏àîj kÉ«©bGh kÉ«fÓ≤Y kÉÑgòe záŸƒ©dG{ IôgÉX Ò°ùØJ ‘

 ¿hO øe É¡©e ¿ƒØ q«µàjh kÉ«∏c kÉLÉeófG É¡«a ¿ƒ›óæj øjòdG ™e ∞∏àîj Éªc , kÉ«WÉÑàYG

 øY Ió«©H á∏eÉc ájQÉ°†M ájDhôH  záŸƒ©dG{  √ò¡d …ó°üàdG  ºàj ¿CG  ÖdÉ£j ∂dòdh ,•höT

.É¡d kÓM Ωó≤j ’ ¬æµdh á«©ÑàdGh ∞∏îàdGh ,öü©dG ≥FÉ≤M øY ádõ©dG

 ∞∏àîJ  ,IOóéàe  á«KGÎdG  äÉaÉ°V E’G  ¿CG  iô`̀j  z∫ƒ¡éŸG  ∂`̀dP  ,çGÎ``̀dG{  øY  ¬ãëH  ‘

 ¤EG áÑ°ùædÉH ôe C’G ∂dòc,á«YÉªàL’Gh á«îjQÉàdG ,äÉ¶ë∏dGh πMGôŸG ±ÓàNÉH É¡J’’O

 πc ¿EÉa Gò¡dh ,äÉ¶ë∏dGh πMGôŸG √òg ±ÓàNÉH ∞∏àîJ É¡fEÉa ,äÉaÉ°V E’G √òg øe ∞bGƒŸG

 »KGôJ ∞bƒŸ ´ƒ°Vƒe »gh ,É¡«∏Y á≤HÉ°S á«KGôJ áaÉ°VEG øe ∞bƒe É¡°ùØf »g á«KGôJ áaÉ°VEG

 ¬fCG ,¬∏c Gòg øe ¢ü∏îà°ùfh ,á«KGôJ áaÉ°VEG …CG ,∞bƒŸ kÉYƒ°Vƒe √QhóH íÑ°ü«°S É¡«∏Y ≥M’

 ¬«∏Y öü≤f ¿CG øµÁ ,»îjQÉàdG »°VÉŸG äGõéæe øe óMGh õéæe hCG óMGh A»°T óLƒj ’

 çGÎdG ƒg çGÎdG ¢ù«∏a ,áYƒæàeh áØ∏àflh ,IOó©àe á«KGôJ äÉaÉ°VEG ∑Éæg πH ,çGôJ áª∏c

 πµH ¬∏c »°VÉŸG äGõéæe ƒg πH ,ÉgóMh IóFÉ°ùdG á«ª°SôdG áaÉ≤ãdG ƒg ¢ù«dh ,√óMh »æjódG

 á«Ñ©°ûdGh  á«æØdGh  á«HO C’Gh  á«ª∏©dGh  á«fGóLƒdGh  á«MhôdGh  á«æjódG  ÉgQhÉfih ÉgöUÉæY

.ÉgÒZh á«fGôª©dG

 ’h ,á©FGQ øe ÌcCG âfÉc ,⁄É©dG ÚeCG Oƒªfi πMGôdG ÒÑµdG »Hô©dG ôµØŸG ™e »JGAÉ≤d

 ôN B’G ™e π°UGƒàdGh OóéàdGh ácô◊G áªFGO ,ájƒ«◊G äÉ«°üî°ûdG øe ¬f C’ ,≈°ùæJ ¿CG øµÁ

.AÉª∏©dG ™°VGƒJh áÑfi πµH
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